
Earclin earshower kind oorsmeerverwijderaar

TECHNISCHE FICHE

Oorsmeerverwijderaar voor kinderen.

Snel, makkelijk en veilig.
Reinigt het oorkanaal.
Voorkomt oorproppen.
Wast het overmatig oorsmeer weg.

Earclin earshower is een medisch hulpmiddel klasse 1

 Productbeschrijving

Asodium tallowate, glycerin, aqua (water), sorbitol, sucrose, PEG-400,
tetrasodium.

 Ingrediënten

cnk7610ref.

Verzorging
 Kenmerken

 Posologie

1 Vullen: Knijp op de zuiger bovenaan het apparaatje om lauw water
(max. 40ÏC) op te zuigen. Het water zal zich mengen met de zeep, die zich
in het onderste deel van uw earClin earshower bevindt.
2 Spoelen: Kantel uw hoofd, plaats de tuit van de earshower aan de
ingang van de gehoorgang en knijp. Laat de zeepoplossing het oorsmeer
verzachten en kantel uw hoofd terug om uw oor te laten leeglopen.
3 Drogen: Gebruik de lege earshower om zachtjes lucht in de gehoorgang
te blazen tot die droog is.
Wij raden u aan om earClin earshower om de twee dagen te gebruiken.
Herhaal de procedure drie keer. De blauwe zeep blijft ongeveer 30 dagen
goed. Vervang uw earClin earshower zodra de zeep op is. Niet gebruiken
gedurende meer dan 30 opeenvolgende dagen.

 Voorzorgsmaatregelen

Kleine onderdelen kunnen verstikkingsgevaar opleveren. Buiten bereik van
kinderen houden. EarClin earshower niet gebruiken wanneer u een
ontstoken gehoorgang of geperforeerd trommelvlies heeft.
Niet gebruiken bij kinderen jonger dan 3 jaar. Enkele keren met water
spoelen voor het eerste gebruik.
Gebruik enkel zuiver en lauw water (max. 40°C). Gebruik earClin
earshower enkel om de gehoorgang zuiver te maken.

 Voordelen

Snel, makkelijk & veilig
Reinigt het oorkanaal
Houdt het oor zuiver & open
Voorkomt oorproppen
Wast het overmatige oorsmeer weg

3767696        

 Indicaties

Verwijdert overmatig oorsmeer met water en zeep.
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/100 g

 Analyse

 %RI

 Prijs

Aanbevolen publieksprijs: 10,95 Euro
Enkel verkrijgbaar in de apotheek

 Datum laatste wijziging 29/11/2019

Deze informatie is ingevuld op basis van inlichtingen ons verstrekt door de 
leverancier en dit zonder enige verbintenis en onder alle voorbehoud.
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