SPREJ
KAKŠNA JE VLOGA UŠESNEGA
MASLA
Ušesno maslo varuje uho pred
okužbami, prahom in tujki. Vzdržuje
naravno bakterijsko floro na površini
kože zunanjega sluhovoda. Prav tako
maže bobnič, ki bi sicer postal trd in tog.
S tem omogoči dober prenos zvoka.
ZAKAJ JE HIGIENA UŠES TAKO
POMEMBNA
V normalnih razmerah se ušesno maslo
pomika proti zunanjemu delu sluhovoda,
zahvaljujoč gibanju, ki ga povzroča
žvečenje. Vsaka okvara v tem procesu
vodi h kopičenju ušesnega masla.
Posledica tega so zamaški, ki povzročajo
slabšo slišnost, šumenje v ušesih,
vrtoglavico ...
Uporaba raztopine za ušesno higieno
A-cerumen pripomore k ohranjanju
čistosti zunanjega sluhovoda in
preprečuje nastanek ušesnih zamaškov.

KAJ JE A-CERUMEN

SPREJ
ZA UŠESNO
HIGIENO

A-cerumen je raztopina za ušesno higieno
na osnovi površinsko aktivnih sestavin.
Priporočen je za uporabo pri otrocih
starosti nad 6 mesecev in pri odraslih.
• Pri redni uporabi odstranjuje ostanke
ušesnega masla in preprečuje
nastanek zamaškov.
• Raztaplja zamaške iz ušesnega masla.

KAKO DELUJE A-CERUMEN

A-cerumen navlaži in raztopi zamaške iz
suhega čvrstega ušesnega masla. Po
odstranitvi zamaška se ponovno vzpostavi
naravno izločanje ušesnega masla, ki ščiti
sluhovod.

PAKIRANJE
40 ml sprej

SESTAVA

RAZTOPI
UŠESNO
MASLO

Površinsko aktivni snovi rastlinskega
izvora (natrijev acil sarkozinat in sladkorni
ester), sredstvo za vzdrževanje vlage,
podlaga (do 100 %).
Ne vsebuje konzervansov.
Sestavine naravnega izvora.

UPORABA

Za redno higieno:
uporabite 2-krat na teden.
Pri ušesnih zamaških: uporabite zjutraj
in zvečer 3 do 4 dni zapored.

Proizvajalec:
Laboratoires GILBERT
928 Avenue du Général de Gaulle
14200 Hérouville Saint-Clair, Francija
Uvoznik:
DR. GORKIČ d.o.o.
Obrtniška 11, 1370 Logatec, Slovenija

NAVODILA ZA UPORABO
1. Nagnite glavo na stran.
2. V izpostavljeno uho 2-krat razpršite
raztopino A-cerumen.
3. Zmasirajte predel za ušesno mečico.
4. Vzravnajte glavo in obrišite odvečno
raztopino, ki izteče po uporabi
izdelka.

OPOZORILO

Izdelek je uporaben do 3 mesece po
prvem odprtju. Ne shranjujte v hladilniku.
Shranjujte pri temperaturi od 10 do 40 °C.
Ne uporabljajte po izteku roka uporabe,
navedenega na embalaži.

PREVIDNOSTNI UKREPI

Konice pršilke ne namestite pregloboko
v sluhovod, da ga ne poškodujete.
Pripomočka ne uporabljajte pri osebah
s predrtim bobničem, pri ušesnih okužbah
ali pri vstavljenih ušesnih cevkah.
Pri bolečinah v ušesih se posvetujte
z zdravnikom.
Pazite, da ne pride v stik z očmi.
Ni primerno za uživanje.
Po vsaki uporabi odstranite nastavek
pršilke in ga sperite z vročo vodo.

SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO
OTROKOM!

Leto: 2010
GIL-605798-N-ver1

40 mL

Zadnja sprememba: 06/12

LOT

PANTONE Cool Gray 10 C 1

PANTONE Orange 021 C 1

PANTONE 653 C 2

nelakirano

