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CONSELHOS GERAIS: Leia atentamente o folheto informativo antes de 
começar a utilizar earClin® Spray, mesmo que já tenha utilizado este 
dispositivo médico. A informação pode estar atualizada com dados mais 
recentes quando inicia uma nova embalagem. Conserve este folheto 
informativo, pode ter necessidade de o reler.

1. PORQUE É ACONSELHÁVEL LIMPAR OS OUVIDOS?
A cera do ouvido, ou cerúmen, é um agente de autolimpeza que o nosso 
organismo produz. Recolhe impurezas, bactérias e outros resíduos. 
Geralmente, a cera é expelida pelos ouvidos através da mastigação ou de 
outros movimentos do maxilar.

A cera pode acumular-se e influenciar a nossa audição. Quando a cera 
atinge este nível, chamamos-lhe impactação. Caso sofra de impactação, 
poderá ter um ou mais dos seguintes sintomas:  
• Dor no ouvido afetado;
• Sensação de entupimento ou zumbido nos ouvidos;
• Audição deficiente no ouvido afetado;
• Odor proveniente do ouvido afetado;
• Tonturas;
• Tosse.

Neste caso, consulte o seu médico, earClin® Spray não é adequado para os 
sintomas acima referidos. 

Poderá ter maior propensão para o excesso de cera caso utilize aparelhos 
auditivos ou tampões de ouvidos. A forma do seu canal auditivo pode 
também dificultar a remoção natural da cera. 

2. O QUE É O EARCLIN® SPRAY?
A fórmula especial 3 em 1 de earClin® Spray trata os três problemas mais 
comuns relacionados com os ouvidos. earClin® Spray é utilizado para remover 
o excesso de cera do canal auditivo externo. Previne e alivia a comichão devido 
ao excesso de cera no canal auditivo externo. E, para além disso, earClin® 
Spray limpa e cuida do canal auditivo externo. O spray auditivo é adequado 
para adultos e crianças a partir dos 3 anos de idade. Idosos e utilizadores 
de aparelhos auditivos demonstram um grau mais elevado de produção de 
cera. earClin® Spray pode ser usado sem remoção manual de cera e é uma 
excelente alternativa à utilização cotonetes. Os cotonetes podem não só 
danificar o tímpano como têm muitas vezes o resultado negativo de empurrar 
o excesso de cera mais profundamente para o canal auditivo.

3. COMO UTILIZAR EARCLIN® SPRAY?
Posologia: recomendável aplicar 2-3 vezes em cada orelha, diariamente. No 
entanto, atendendo à composição suave do produto e se necessário, poderá 
aumentar o número diário de apli cações para um máximo de 4-6 vezes em 
cada orelha. Não utilize earClin® Spray por mais de 30 dias consecutivos. 

Método de aplicação: quando a embalagem é utilizada pela primeira vez, 
é aconselhável pressionar o nebulizador com mais vigor. O nebulizador já 
possui um orifício na extremidade, deverá rodar a haste do nebulizador 
completamente até ficar na posição horizontal, tornando assim possível 
pressionar o nebulizador. O líquido sai então da extremidade do nebulizador 
num jato suave.

Segure o frasco na mão durante alguns segundos para aquecer o líquido. 
Agite bem antes de usar. Certifique-se que tem um lenço de papel disponível 
para utilizar. Aproxime a extremidade do nebulizador do canal auditivo. 
Aplique 2-3 vezes. Pressione o canal auditivo até fechar e massaje a base 
da orelha durante 5 a 10 segundos. Incline a cabeça para o lado oposto e 
mantenha-a nessa posição para que o líquido com o excesso de cera possa 
drenar. Limpe a orelha com um lenço de papel. Limpe a extremidade do 
nebulizador. É fundamental que limpe a extremidade do nebulizador após a 
sua utilização. Lave bem com água morna e seque com um lenço de papel.

4.EARCLIN® SPRAY PODE SER UTILIZADO POR PESSOAS COM APARELHO 
AUDITIVO?
earClin® Spray é adequado para utilizadores de aparelhos auditivos. Uma 
utilização regular (2-3 vezes por semana) garante uma higiene ótima do 
canal auditivo, que contribui de forma positiva para o funcionamento do 
aparelho auditivo.

5. EXISTEM RISCOS ASSOCIADOS À UTILIZAÇÃO DE EARCLIN® SPRAY?
Não existem efeitos secundários conhecidos relativamente aos 
ingredientes utilizados em earClin® Spray. Pode ocorrer ou desenvolver-se 
hipersensibilidade a sprays auditivos.

UTILIZAÇÃO DURANTE A GRAVIDEZ E/OU AMAMENTAÇÃO: earClin® Spray 
pode ser utilizado com confiança durante a gravidez ou amamentação. Em 
caso de dúvidas, consulte o seu médico antes de utilizar.

COMBINAÇÃO COM MEDICAMENTOS: Não é recomendada a utilização de 
earClin® Spray se já estiver a utilizar medicação no ouvido. 

UTILIZAÇÃO EM CRIANÇAS: Pode utilizar o suave earClin® Spray em crianças a 
partir dos 3 anos de idade. Não se esqueça de ler atentamente as “Precauções”. 
Para evitar todos os riscos, a aplicação de earClin® Spray não é recomendada 
em crianças com pele hipersensível, em especial com hipersensibilidade ao 
sabão.

 PRECAUÇÕES: Não utilizar em caso de otite ou dor no ouvido, em 
pessoas com objetos estranhos no ouvido, tímpano perfurado ou em 
pessoas com tubo no tímpano. A utilização de earClin® Spray deve ser 
interrompida em caso de zumbido no ouvido, tonturas ou se surgirem 
dores repetidas imediatamente após a aplicação do spray auricular. 
Em caso de dúvida consulte o seu médico. earClin® Spray não deve ser 
utilizado em caso de hipersensibilidade (alergia) a um ou mais dos seus 
componentes. Vermelhidão da pele, comichão, descarga persistente de 
humidade ou dor no ouvido imediatamente após a aplicação do spray 
podem ser considerados sintomas de hipersensibilidade. earClin® Spray 
contém sabão e pode causar irritação se utilizado na boca ou nos olhos. Se 
aplicar acidentalmente na boca ou olhos, enxague imediatamente com água 
abundante.

6. CONTEÚDO DA EMBALAGEM / COMPOSIÇÃO
• 1 earClin® Spray 20ml

INGREDIENTES: WATER (AQUA PURIFICATA), PROPYLENE GLYCOL, CHAMOMILE
EXTRACT, SODIUM CHLORIDE, CALENDULA EXTRACT, SODIUM DOCUSATE 
(DIOCTYLSULFOSUCCINATE), DISODIUM PHOSPHATE, CLOVE TREE EXTRACT, 
SODIUM DIHYDROGENOPHOSPHATE, BRONOPOL

MÉTODO DE CONSERVAÇÃO: Este produto deve ser conservado em local 
seco. Proteger da luz solar direta. Conservar à temperatura ambiente (15-
25ºC). Manter fora do alcance das crianças. 

DISPOSITIVO MÉDICO: earClin® Spray é um dispositivo médico de classe I de 
acordo com a diretiva de dispositivos médicos 93/42/EEC.

 DATA DE VALIDADE: ver na embalagem exterior. Utilizar até 1 mês após a 
abertura da embalagem.

7.CONTACTOS

Distribuidor    Fabricante
Pangiter, Lda.                                PK Benelux B.V.
Rua dos Bem Lembrados, 141                    Vluchtoord 17
Manique                                 5406 XP, Uden
2645-471 Alcabideche                                The Netherlands
www.pangiter.com
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