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IALUMAR combineert de gunstige vloeibare werking van zeewater uit een natuurlijke locatie in Bretagne met de werking 
van hyaluronzuur, dat dankzij het vermogen om water te onttrekken en op te slaan in staat is de slijmvliezen te hydrateren 
en kleine beschadigingen van de slijmvliezen te helpen genezen. Doordat het zeewater wordt verdund tot een isotone 
concentratie, veroorzaakt IALUMAR ook geen irritatie.

INDICATIES
NEUS. Voor dagelijkse neushygiëne bij volwassenen en kinderen. Vergemakkelijkt het verwijderen van overmatige 
neusafscheiding. Geeft snel verlichting bij een droog slijmvlies door de bevochtigende werking van hyaluronzuur. Vooral 
geïndiceerd bij ontsteking van het neusslijmvlies, neusbijholten of na een operatie aan de neusholten.
OOR. Voor dagelijkse oorhygiëne bij volwassenen en kinderen. Voorkomt de vorming van oorsmeerproppen, draagt bij aan 
het schoonhouden van de gehoorgang en voorkomt dat ongewenste deeltjes zich ophopen en gehoorproblemen kunnen 
veroorzaken. Ook zinvol voor mensen die een gehoorapparaat gebruiken.

SAMENSTELLING
Elke fles van 100 ml bevat: zeewater en het natriumzout van hyaluronzuur.

BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
1 fles onder druk met 100 ml oplossing + 1 applicator voor gebruik in de neus en 1 applicator voor gebruik in het oor, in 
een afgesloten zak. In de metalen fles blijft de oplossing geïsoleerd en komt deze niet in contact met het drijfgas, omdat de 
oplossing in een zakje van niet-giftig materiaal zit. Het drijfgas is lucht en deze lucht staat in de gehele ruimte om het zakje 
in de metalen fles heen onder druk. De afgifte van het product vindt plaats via een ventiel dat zich boven de zak bevindt.
Voor dit systeem geldt:
• Lucht wordt als drijfgas gebruikt, dus het product TAST DE OZONLAAG NIET AAN.
• Gebruik van conserveermiddelen is niet nodig, dus de kans op een ALLERGISCHE REACTIE IS VERMINDERD.
• De fles kan in elke richting worden gebruikt, waardoor het product HANDIG en GEBRUIKSVRIENDELIJK is.

GEBRUIKSFREQUENTIE
Zo nodig meerdere malen per dag gebruiken.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK
1. Haal het dopje van de fles en plaats de relevante applicator op
 het ventiel: gebruik de applicator in afbeelding A voor gebruik
 in de neus; gebruik de applicator in afbeelding B voor gebruik in het oor.
2. Druk op de knop om het product te verstuiven.
3. Maak de applicator na gebruik schoon en droog.

WAARSCHUWINGEN
De houder staat onder druk: beschermen tegen zonlicht en niet blootstellen aan temperaturen boven de 25 °C. Gebruik 
IALUMAR niet na de uiterste gebruiksdatum die op het etiket staat vermeld. Gebruik IALUMAR niet als de fles beschadigd 
is. De fles ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Gooi de fles na gebruik weg overeenkomstig de huidige 
voorschriften voor het afvoeren van huishoudelijk afval.

BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN

INTERACTIES
Er zijn op dit moment geen interacties tussen IALUMAR en geneesmiddelen bekend.

CONTRA-INDICATIES EN BIJWERKINGEN
IALUMAR is gecontra-indiceerd bij personen met een voorgeschiedenis van otorroe (ontsteking van de gehoorgang), een 
gescheurd trommelvlies of chronische middenoorontsteking. Er zijn geen nadelige effecten als gevolg van het gebruik 
gemeld, mits het product gebruikt wordt volgens de gebruiksaanwijzing.

NEUS: Het product kan in elke stand worden gebruikt. Het is echter aan te raden het hoofd iets 
scheef te houden naar de ene kant en het product gedurende 2 seconden in het neusgat aan de 
andere kant te verstuiven (bv. houd het hoofd naar rechts en verstuif het product in het 
linkerneusgat). Herhaal dit voor het andere neusgat.

OOR: Het product kan in elke stand worden gebruikt. Het is echter aan te raden het hoofd iets 
scheef te houden naar één kant boven een wasbak en het product één of twee keer in het onderste 
oor te verstuiven. Wacht enkele seconden en maak voorzichtig droog.

 Afbeelding A Afbeelding B
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