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OTOVENT ZESTAW DO WYRÓWNANIA CIŚNIENIA W
PRZEWODZIE SŁUCHOWYM
 

cena: 49,99 PLN

Opis słownikowy

Kategoria Wyrób medyczny

Opakowanie 1 zest.

Producent Axfarma

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

Zestaw do leczenia schorzeń przebiegających z ujemnym ciśnieniem w uchu środkowym.

Służy do wyrównywania ujemnego ciśnienia w uchu środkowym

Przedmuchiwanie trąbek słuchowych zestawem jest modyfikacją metody Valsalvy, Politzera.

Został stworzony w celu łatwiejszego leczenia dzieci.

Więcej niż u połowy dzieci z zaburzeniami wentylacji ucha środkowego,u których zastosowano OTOVENT nastąpiła poprawa lub
wyleczenie co zapobiegło dalszym komplikacjom.

Schemat stosowania zestawu Otovent:
  1. Podłączyć balon do końcówki nosowej. Prawą ręką mocno docisnąć okrągłą część końcówki nosowej do prawego otworu nosowego.
Palcami lewej ręki zatkać lewy przewód nosowy. Przycisnąć skrzydełko nosa z lewej strony w taki sposób by szczelnie zatkać lewy
przewód nosowy.
  2.Głęboko wciągnąć powietrze i zamknąć usta. Nadmuchać balon prawym otworem nosowym, aż osiągnie rozmiar grejpfruta.
  3. Powtórzyć procedurę dla lewego otworu nosowego.

Leczenie jest skuteczne, gdy dziecko odczuwa wzrost ciśnienia i / lub „kliknięcie” w uchu.

Jeśli dziecko nie odczuwa żadnej zmiany w uchu:
  Należy powtórzyć punkt 2, przechylając głowę lekko do przodu, a następnie w prawo. (patrz film powyżej)
  Powtórzyć punkt 3.
  Gdy balon zostanie nadmuchany szczelnie docisnąć końcówkę nosową do otworu nosowego i przełknąć ślinę. Powietrze z balonu
będzie uchodzić wstecznie w kierunku nosa.

Leczenie jest skuteczne, jeśli dziecko odczuwa wzrost ciśnienia i / lub „kliknięcie” w uchu.
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Ważne informacje:
Każdy balon można napełniać maksymalnie 20 razy. (wtedy ciśnienie do przedmuchiwania trąbek słuchowych jest skuteczne)

Przeciwwskazania:
Zestawu Otovent nie należy używać przy ostrym zapaleniu ucha środkowego lub infekcji górnych dróg oddechowych.
Balony zawierają lateks. Osoby z alergią na lateks i produkty go zawierające powinny przed użyciem zestawu zasięgnąć porady lekarza.

Niepożądane skutki uboczne:
Przejściowy ból w uchu, ból głowy, zawroty głowy, krwawienie z nosa.

Producent:
Axfarm sp. z o.o.
ul. Jana Karola Chodkiewicza 73/26,
85-667 Bydgoszcz
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