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1. WAAROM WORDT ER GEADVISEERD OM ONZE  
OREN TE REINIGEN?
Oorsmeer, of cerumen, is een zelfreinigend middel dat ons 
lichaam produceert. Het verzamelt vuil, bacteriën 
en ander afval. Meestal werkt de smeer zich naar 
buiten door kauwen en andere bewegingen 
van de kaak.

Oorsmeer kan zich opstapelen en ons gehoor 
beïnvloeden. Wanneer er zoveel oorsmeer 
is opgestapeld dat dit gebeurt, noemen we 
dit impactie, of oorprop. Als bij u sprake is van 
impactie, kunt u last hebben van een of meerdere 
van de volgende symptomen:
• pijn in het aangetaste oor
• vol gevoel of oorsuizen
• minder gehoor in het aangetaste oor
• een geur uit het aangetaste oor
• duizeligheid
• hoesten
Raadpleeg in dat geval een arts. EarClin is hiervoor 
niet geschikt.

De kans dat bij u een teveel aan oorsmeer ontstaat 
is groter als u een gehoorapparaat of oordopjes 
gebruikt. Mensen met een ontwikkelingsstoornis 
hebben een grotere kans op te veel oorsmeer. De 
vorm van uw gehoorgang kan de natuurlijke verwijdering 
van smeer bemoeilijken.

2. WAT IS EARCLIN EARSHOWER?
earClin earshower is een nieuw ontwikkeld product en 
is gebaseerd op dezelfde techniek die de oorspecialist 
gebruikt. earClin earshower bevat een zeepoplossing die 
het teveel aan oorsmeer wegspoelt. Uw gehoorgang wordt 
voorzichtig schoongespoeld met water dat verrijkt is met een 
unieke zeep. Een eenvoudige methode voor het reinigen 
van oren. earClin earshower is een effectieve oplossing 
voor het regelmatig thuis reinigen van de gehoorgang.  

Wij adviseren om earClin earshower deel uit te laten maken 
van uw persoonlijke verzorging en hygiëne, net als het 
poetsen van uw tanden. Voorkom infecties en verbeter uw 
gehoor: gebruik het zeepwater in earClin earshower om 
overmatig oorsmeer weg te spoelen.

earClin earshower is bijzonder handig voor:
•  Sporters die regelmatig met water in aanraking komen
• Personen die veel cerumen aanmaken.
•  Personen die een gehoorapparaat, oorbeschermers of 

inwendige oortelefoontjes dragen.
•  Personen die regelmatig met stof of vuil in aanraking 

komen.

3. HOE MOET EARCLIN EARSHOWER WORDEN GEBRUIKT?
earClin earshower is geïndiceerd voor thuisgebruik voor:

•     Is bedoeld voor personen met overmatig cerumen
    (oorsmeer).

•    Personen die het buitenste deel van hun
    gehoorgang schoon willen houden.
•    Volwassenen om zelf te gebruiken en kinderen 
      (vanaf 3 jaar), aan te brengen door een   
      volwassene.

Het beste tijdstip om earClin earshower te gebruiken is 
wanneer u onder de douche of in bad gaat. Spoel de earClin 

earshower voor gebruik tweemaal met schoon water en zuig 
er daarna handwarm water (max. 400ml) in op, spoel het oor 
uit en laat drogen. Gebasseerd op de reinigingsmethode die 
door specialisten wordt gebruikt, reinigt earClin earshower 
de oren met natuurlijk, handwarm water. Het zeepstaafje 
(medische zeep) in de tube vergemakkelijkt niet alleen het 
reinigingsproces, maar geeft ook aan hoe lang de earClin 
earshower nog kan worden gebruikt. 

Hoe moet earClin earshower worden gebruikt?
Aanzuigballon: Gebruik de aanzuigballon om hand-
warm water (max. 400C) in de earClin earshower op 
te zuigen, en laat dit voorzichtig in de gehoorgang 

lopen. Gebruik vervolgens de lege earClin earshower om 
lucht in de gehoorgang te blazen, om resterend vocht te 
verwijderen. 

Spuitstuk: Plaats het spuitstuk tegen de opening van de 
gehoorgang. Door de vorm en grootte kunt u de earClin 
earshower niet te ver in uw oor duwen.

Zachte en effectieve zeep: Wanneer de bestanddelen in de 
earClin earshower worden gemengd met water, produceren 
ze een zachte maar effectieve blauwkleurige vloeibare zeep. 
Als het water niet meer blauw kleurt, is uw earClin 
earshower leeg en dient u hem te vervangen.  



Spoel het oor drie keer achter elkaar. De blauwe zeep wordt 
na ongeveer 30 dagen onzichtbaar. Vanaf dat moment 
mag de earClin earshower niet meer worden gebruikt en 
dient u hem te vervangen door een nieuwe. Hardnekkige 
resten in het oor kunnen worden verwijderd door de earClin 
earshower meerdere dagen achtereen te gebruiken.

4. KAN EARCLIN EARSHOWER WORDEN GEBRUIKT DOOR 
MENSEN MET EEN GEHOORAPPARAAT?
earClin earshower is speciaal bedoeld voor mensen die 
een gehoorapparaat dragen, omdat regelmatig gebruik 
(2-3 keer per week) een optimale hygiëne is van de 
gehoorgang, wat positief bijdraagt aan de werking van het 
gehoorapparaat.

5. ZIJN ER RISICO’S VERBONDEN AAN HET GEBRUIK VAN 
EARCLIN EARSHOWER?
earClin earshower wordt goed verdragen en is speciaal 
ontwikkeld voor alle leeftijden boven 3 jaar.

Stop met het gebruik van de earClin earshower als u een 
allergische reactie krijgt. Niet gebruiken als u allergisch bent 
voor een van de bestanddelen.

   Niet gebruiken zonder medisch advies in geval van 
otitis (ooronsteking), pijn in het oor, een geperforeerd 
trommelvlies en door mensen die last hebben van 
duizeligheid of die in het verleden medische problemen 
hebben gehad met hun oren of trommelvliezen. 
•  U kunt, zonder dit te weten, een oorprop hebben en 

het is mogelijk dat de oorprop toeneemt door earClin 
earshower, wat ongemak kan veroorzaken. Raadpleeg 
in dat geval een arts.

•  earClin earshower mag niet worden gebruikt bij 
kinderen in de leeftijd van 0-3 jaar of bij aandoeningen 
aan de betreffende gehoorgang of het trommelvlies.

•  earClin earshower mag alleen door volwassenen worden 
gebruikt. De versie voor volwassenen is bedoeld om 
zelf te worden gehanteerd door volwassenen of om te 
worden toegediend door een volwassene bij een andere 
volwassene. De versie voor kinderen is bedoeld voor 
toediening bij kinderen, met hulp van een volwassene.

earClin earshower mag niet worden gebruikt
•  Bij personen met bestaande beschadiging (bijvoorbeeld 

perforatie), buisjes, vervorming van het trommelvlies of 
bij een ooronsteking.

•  Bij personen met bestaande beschadiging van de 
gehoorgang of een oorontsteking.

•  Bij kinderen jonger dan 3 jaar.
•  Bij personen die last hebben (gehad) van duizelingen. 

Of in het verleden medische problemen met oren/
trommelvlies (zie ook boven bij warnings).

Gebruik earClin earshower maximaal 30 dagen na het 
eerste gebruik. Buiten bereik van kinderen jonger dan 3 jaar 
houden. Kleine onderdelen leveren verstikkingsgevaar op – 
buiten bereik van kinderen houden.

   Als uw gehoorgangen verstopt zijn, wordt een bezoek 
aan een arts geadviseerd. Nadat de oren professioneel 
zijn gereinigd door een specialist, adviseren we 
regelmatig uitspoelen met de earClin earshower om te 
voorkomen dat zich weer oorsmeer opstapelt.

6. WAAROM EARCLIN EARSHOWER?
earClin earshower spoelt het oorsmeer grondig uit zonder 
mechanische ingreep. De ronde vorm van het oorstuk zorgt 
ervoor dat het apparaatje prettig aanvoelt in het oor van 
de gebruiker. Door de afmeting is het niet mogelijk om het 
apparaatje te ver in de gehoorgang te duwen, de kans op 
beschadiging (met name van het trommelvlies) is klein. Het 
oorstuk is tegelijkertijd ook een spuitstuk. Het gepatenteerde 
ontwerp zorgt ervoor dat de spoeloplossing in de gehoorgang 
wordt verspreid. Het olijfvormige oorstuk bevat ook een 
mechanisme dat beschermt tegen overmatige druk. 

Houd uw earClin earshower binnen handbereik wanneer u 
een bad of douche neemt. 

7. INHOUD
• 1 earClin earshower
• Gebruiksaanwijzing

INGREDIENTEN: NATRIUMTALLOWAAT, GLYCERINE, AQUA 
(WATER), SORBITOL, SACHAROSE, PEG-400 1, TETRANATRIUM 

8. CONTACTGEGEVENS 
Distributeur      Fabrikant
TheOTCLab earshower GmbH
Koninginneweg 152 Gewerbegebiet 6
1075 EE, Amsterdam 5132 Ostermiething
Nederland  Oostenrijk
www.theotclab.com www.earclin.com
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