Spray nebulizador para dissolver e limpar
Para remoção da cera do ouvido
A cera do ouvido, ou cerúmen, é uma secreção normal das glândulas
do ouvido. Um excesso de cera pode levar a inúmeros efeitos
indesejáveis, incluindo perda de audição, desconforto, dor e tosse. A
perda de audição acontece quando a cera acumulada fecha o canal
auditivo, reduzindo ou prevenindo que as ondas sonoras atinjam o
tímpano. O desconforto ou dor podem ocorrer nos casos em que a
cera comprimida pressiona o tímpano. A tosse pode acontecer nos
casos em que a cera compactada estimula os nervos partilhados pela
garganta e canal auditivo, provocando uma sensação na garganta
que pode levar à tosse.
Otowel Cera é um spray eficaz, natural e seguro para dissolver
e limpar a cera acumulada.
Otowel Cera combina ingredientes que exercem uma limpeza
mecânica, com a segurança e eficácia do óleo natural de oliveira.
Ao usar Otowel Cera, o cerúmen é dissolvido e gradualmente
removido do ouvido, utilizando o próprio mecanismo natural de
limpeza e eliminação.
O mecanismo em micro-spray permite uma dispersão ideal no
canal auditivo.

Ingredientes: Olivaxol™, Óleo de oliveira, Óleo de hortelã.
Indicações: Para a dissolução e remoção da cera do ouvido externo
e canal auditivo, em bebés acima de 3 meses, crianças e adultos.
Instruções de uso: Aplicar 1 a 2 nebulizações em cada ouvido,
três vezes por dia até a dissolução da cera. Em casos mais difíceis,
esticar o canal auditivo, puxando suavemente o lóbulo superior da
orelha para cima e para trás da cabeça. Esta pequena manobra,
permite uma melhor penetração dos ingredientes ativos nas partes
mais internas do canal auditivo.
Para prevenção da acumulação de cera: Aplicar 1 a 2 nebulizações
em cada ouvido, uma vez por dia.
Advertências: Não deve ser usado em casos de tímpano
perfurado; Manter longe da vista e do alcance das crianças; Evitar
contacto com os olhos.
Apenas para uso externo.
Condições de armazenamento: Armazenar em lugar fresco, não
expor a temperatura acima de 50°C.
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