
Instrukcja użycia

Należy przeczytać uważnie 
instrukcję użycia, ponieważ 
zawiera ważne informacje. Wyrób 
medyczny jest dostępny bez 
recepty. Dla uzyskania 
optymalnych efektów, należy 
przestrzegać zaleceń podanych 
w instrukcji.
Skład:
Gliceryna, pantenol, chlorek 
cetylopirydyniowy, woda
Zawartość:
Roztwór 10 ml
Zastosowanie:
Do zewnętrznego stosowania 
w leczeniu i łagodzeniu objawów 
związanych z dolegliwościami 
zewnętrznego narządu słuchu 
(np. otitis externa, zapalenie ucha 
zewnętrznego). 
Wskazówki:
Dolegliwości ze strony narządu 
słuchu mogą mieć różne przyczyny.

Jeżeli po upływie 2 dni dolegliwości 
nie ustąpią lub nie następuje 
poprawa, bądź też nastąpi 
pogorszenie, należy niezwłocznie 
udać się do lekarza.
Przeciwwskazania:
Krople do uszu nie mogą być 
stosowane przy nadwrażliwości na 
glicerol oraz przy uszkodzeniach lub 
perforacji błony bębenkowej ani na 
otwarte rany. Nie stosować kropli 
do uszu równocześnie z innymi 
miejscowo działającymi lekami 
(np. kroplami  i maściami do uszu).
Interakcje z innymi preparatami:
Dotychczas nie stwierdzono.
Działania uboczne:
Dotychczas nie stwierdzono.
Środki ostrożności i szczególne 
wskazówki:
Silne bóle ucha należy zawsze 
skonsultować z lekarzem.

Krople do uszu
Łagodzą dolegliwości · Koją podrażnienia 
Pielęgnują i chronią
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Na co należy zwrócić uwagę 
przy stosowaniu kropli 
Dolgit med u dzieci?
Przed zastosowaniem kropli 
u dzieci należy wcześniej 
zasięgnąć porady lekarza.
Stosowanie kropli Dolgit med 
podczas ciąży i karmienia 
piersią.
Nie ma badań, które stwierdziłyby 
przeciwwskazania do stosowania 
kropli u kobiet w ciąży oraz 
podczas karmienia piersią. 
Jednak zaleca się zawsze przed 
zastosowaniem wyrobu 
medycznego zasięgnąć porady 
lekarza.
Dawkowanie, okres
stosowania:
Krople nadają się do użytku po 
osiągnięciu temperatury 
pokojowej.  Jeśli lekarz lub 
farmaceuta nie zaleci inaczej, 
stosuje się w zależności od 
potrzeby do 4 razy dziennie 

wkraplając 1-2 krople do ucha 
(przewodu słuchowego). Podczas 
zakraplania należy odchylić głowę 
na bok i naciskając na plastikową 
butelkę wkroplić krople do uszu, 
następnie 3 minuty trzymać głowę 
na boku. Po użyciu należy 
starannie zamknąć butelkę. 
Nie ma ograniczeń co do czasu 
stosowania.
Krople do uszu mogą być również 
stosowane profi laktycznie.
Okres przydatności do użytku:
Po upływie daty ważności  
widocznej na opakowaniu 
i etykiecie, nie należy stosować 
kropli.
Po otwarciu zużyć w ciągu 
6 tygodni.
Przechowywać w miejscu 
niedostępnym dla dzieci 
w temperaturze do 25 °C. 

5°C

25°C 

Data sporządzenia ulotki: maj 2016
Dystrybutor: Natur Produkt Zdrovit Sp. z o. o. · ul. Nocznickiego 31 

01-918 Warszawa · Polska
Producent: 

 Dr. Theiss Naturwaren GmbH, Michelinstr. 10, D-66424 Homburg 61
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