CZ
NÁVOD K POUŽITÍ
Ušní sprcha earClin je zdravotnický prostředek.
Před použitím si přečtěte návod k použití. Návod k
použití si uschovejte pro potřebu v budoucnu.

1.	PROČ JE NUTNÉ ČISTIT UŠI?
2.	CO JE UŠNÍ SPRCHA EARCLIN?
3.	JAK POUŽÍVAT UŠNÍ SPRCHU EARCLIN?
4.	MOHOU UŠNÍ SPRCHU EARCLIN POUŽÍVAT LIDÉ SE
SLUCHADLY?
5.	MÁ POUŽÍVÁNÍ UŠNÍ SPRCHY EARCLIN NĚJAKÁ RIZIKA?
6.	PROČ JE POUŽÍVÁNÍ UŠNÍ SPRCHY EARCLIN BEZPEČNÉ?
7.	PROČ SE NEDOPORUČUJE POUŽÍVÁNÍ VATOVÝCH
UŠNÍCH TYČINEK?
8.	OBSAH BALENÍ
9.	KONTAKT
1.	PROČ JE NUTNÉ ČISTIT UŠI?
Ušní maz (cerumen) je produkován žlázkami v kůži a díky
samočisticí schopnosti organismu je průběžně posouván
směrem k zevnímu ústí zvukovodu. Shromažďuje prach,
bakterie a jiné drobné částečky nečistot. Ušní maz je zpravidla
odstraňován přirozenou cestou pomocí pohybů dolní čelisti.
Pokud se ušní maz v zevním zvukovodu nahromadí, může
vytvořit mazovou zátku a negativně ovlivnit sluch.
Ušní zátka se projevuje následujícími symptomy:
• Bolest ve zvukovodu
• Šumění, tlak v uchu
• Snížení sluchu v postiženém uchu
• Nepříjemný zápach v postiženém uchu
• Závratě
• Kašel
V případě některých vrozených vad, používání sluchadel, nebo
ušních sluchátek, se zvyšuje produkce ušního mazu. Tvar
ušních kanálků pak ztěžuje přirozený proces vytrácení ušního
mazu z ucha ven.
2.	CO JE UŠNÍ SPRCHA EARCLIN?
Ušní sprcha earClin je inovací metody používané ušními
specialisty. Ušní sprcha earClin obsahuje unikátní čisticí formuli,
která snadno odstraní nadbytečný ušní maz.
Smícháním vody a unikátního čisticího prostředku se nadbytečný
ušní maz ze zvukovodů snadno vypláchne.
Ušní sprcha earClin je efektivním řešením pro pravidelné čištění
zvukovodů. Stejně jako pravidelné denní čištění zubů se může
stát součástí osobní hygieny a preventivní péče o zdraví.
Předcházejte infekcím a zlepšete svůj sluch: Používejte roztok
obsahující unikátní čisticí formuli s ušní sprchou earClin k
vypláchnutí nadbytečného ušního mazu.
Používání ušní sprchy earClin se doporučuje především:
•	Osobám věnujícím se vodním sportům
•	V případě nadměrné tvorby ušního mazu
•	V případě používání sluchadel, ušních zátek, ušních
sluchátek
•	Osobám pohybujícím se v prašném, nebo jinak znečištěném
prostředí
3. JAK POUŽÍVAT UŠNÍ SPRCHU EARCLIN?
Ušní sprcha earClin je prostředek určený k čištění ucha doma,
doporučený:

•
•
•
•

V případě používání sluchadel
K čištění vnějších zvukovodů
K čištění uší dospělých osob
Dětem starším 3 let, pokud aplikuje dospělá osoba

Ideálním řešením pro použití ušní sprchy earClin je zařadit
aplikaci do běžné rutiny doby sprchování, nebo koupání. První
použití: Ušní sprchu earClin vypláchněte dvakrát čistou vodou
a potom do prostředku nasajte vlažnou vodu (max. 40˚C).
Potom zvukovod vypláchněte a vysušte. Ušní sprcha earClin
využívá k čištění vlažnou vodu, podobně jako metoda používaná
ušními specialisty. Modrá tyčinka v trubičce s unikátním
čisticím roztokem nejen napomáhá vyplachovat ucho, ale také
signalizuje, jak dlouho je prostředek možné ještě používat.
Asi po 30 dnech se unikátní modrá čisticí formule vstřebá.
Poté již prostředek nepoužívejte a vyměňte jej za novou ušní
sprchu earClin.
Jak používat ušní sprchu earClin?
Pryžová pumpička: Použitím stlačitelné pryžové pumpičky na
konci trubičky nasajte do ušní sprchy earClin vlažnou vodu (max.
40˚C) a opatrně stříkněte do zvukovodu. Potom foukněte do
zvukovodu několikrát vzduch, abyste jej vysušili.
Rozprašovač: Rozprašovač umístěte k zevnímu otvoru zvukovodu.
Velikost a tvar ušní sprchy earClin byl vyvinut tak, aby nebylo
možné prostředek náhodně do ucha zasunout příliš hluboko.
Jemný a efektivní roztok k čištění uší: složky této unikátní
formule smíchané s vlažnou vodou vytvářejí jemný a efektivní
čisticí roztok. Poté, kdy se unikátní čisticí formule modré barvy v
ušní sprše earClin vstřebá, znamená to, že se vyprázdnila a je
nutné použít novou ušní sprchu.
Na jedno čištění se doporučuje do každého ucha aplikovat
prostředek až 3-krát. Silné znečištění odstraníte čištěním
opakovaným po několik dnů.
4.	MOHOU UŠNÍ SPRCHU EARCLIN POUŽÍVAT LIDÉ SE
SLUCHADLY?
Pravidelné používání ušní sprchy earClin je zvlášť doporučováno
osobám používajícím sluchadla (např. každý večer, před
spaním). Umožňuje provádět dokonalou hygienu zvukovodů,
která je nezbytná ke správnému používání sluchadel.
5.	MÁ POUŽÍVÁNÍ UŠNÍ SPRCHY EARCLIN NĚJAKÁ RIZIKA?
Během testování bylo prokázáno, že používání ušní sprchy
earClin je dobře tolerováno. Dvě různá balení byla vyvinuta
speciálně pro děti a pro dospělé.
V případě alergie nebo citlivosti na jakoukoli složku výrobek
nepoužívejte. Jestliže by se během používání objevila alergická
reakce nebo citlivost, přestaňte ušní sprchu earClin používat.
Upozornění: V případě zánětu ucha, perforace ušního
bubínku, bolesti ucha, závratí, nebo v případě potíží
týkajících se ucha nebo zvukovodu v minulosti, se před
aplikací poraďte se svým ošetřujícím lékařem. V takovém
případě se může jednat o ušní zátku, která by mohla
použitím ušní sprchy earClin nabobtnat a způsobit další
nepříjemnosti. V takovém případě vyhledejte lékaře.
Není vhodné pro děti mladší 3 let, nepoužívejte v případě zánětu
zvukovodů nebo ušního bubínku.
Ušní sprchu earClin mohou používat jen dospělé osoby. Variantu

pro dospělé můžete aplikovat sami sobě, respektive jedna
dospělá osoba druhé dospělé osobě. Variantu určenou dětem
musí vždy aplikovat dospělá osoba. Hrozí nebezpečí spolknutí
drobných částí. Uchovávejte mimo dosah dětí mladších 3 let.
Uchovávejte mimo dosah dětí.
Ušní sprchu earClin nepoužívejte v následujících
případech:
• Poškození nebo změny ušního bubínku (např. perforace)
• Poškození zvukovodu
• U dětí mladších 3 let
Ušní sprchu earClin můžete po první aplikaci používat nejvýše
30 dnů.
Hrozí nebezpečí spolknutí drobných částí, a proto uchovávejte
mimo dosah dětí.
V případě zablokování zvukovodu vyhledejte ušního
specialistu. Po vyčištění ucha specialistou používejte jako
prevenci opětovného vytvoření ušní zátky pravidelně ušní
sprchu earClin.
6.	PROČ JE POUŽÍVÁNÍ UŠNÍ SPRCHY EARCLIN BEZPEČNÉ?
Ušní sprcha earClin vyplachuje zvukovody bez mechanického
zásahu a odstraňuje ušní maz. Zakulacený tvar je přizpůsobený
tvaru ucha. Ušní sprcha earClin byla vyvinuta tak, aby ji nebylo
možné do zvukovodu zasunout příliš hluboko, aby tak bylo
zamezeno poranění zvukovodu nebo ušního bubínku. Část ušní
sprchy zasunovaná do ucha funguje zároveň jako rozprašovač.
Patentovaný tvar ušní sprchy zajišťuje optimální rozptýlení
roztoku ve zvukovodu. Část pumpičky ve tvaru olivy chrání
současně před příliš silným tlakem.
Mějte ušní sprchu earClin po ruce při každé koupeli, nebo
sprchování.
7.	PROČ SE NEDOPORUČUJE POUŽÍVÁNÍ VATOVÝCH
UŠNÍCH TYČINEK?
Lékařská věda dnes již zpochybňuje používání vatových tyčinek
k čištění uší, protože mohou způsobovat vytváření ušních zátek.
Vliv vatových tyčinek není při čištění ucha okem viditelný, a proto
může docházet k hromadění ušního mazu směrem k ušnímu
bubínku. Vatové tyčinky mohou při čištění ucha vést i k perforaci
ušního bubínku.
8.	OBSAH BALENÍ:
•	Ušní sprcha earClin
•	Návod k použití
INCI: SODIUM TALLOWATE, GLYCERIN, AQUA (WATER), SORBITOL,
SUCROSE, PEG-400, TETRASODIUM.
Skladujte při pokojové teplotě (10-25°C). Nepoužívejte po
uplynutí doby expirace uvedené na obalu. Uchovávejte mimo
dosah dětí.
9.	KONTAKT
Distributor
SP Pharma Kft.
1037 Budapešť
Jablonka út 29/B
Maďarsko
www.sppharma.hu

Výrobce
TheOTCLab
Koninginneweg 152
1075 EE, Amsterdam
Nizozemsko
www.theotclab.com

SK
NÁVOD NA POUŽITIE
Ušná sprcha earClin je zdravotnícka pomôcka.
Pred použitím si prečítajte návod na použitie. Príbalovú
informáciu si ponechajte, možno ju ešte budete
potrebovať.

1.	PREČO JE POTREBNÉ ČISTIŤ UŠI?
2.	ČO JE UŠNÁ SPRCHA EARCLIN?
3.	AKO POUŽÍVAŤ UŠNÚ SPRCHU EARCLIN?
4.	MÔŽE POUŽÍVAŤ UŠNÚ SPRCHU EARCLIN OSOBA,
KTORÁ NOSÍ NAČÚVACIE PRÍSTROJE?
5.	AKÉ SÚ RIZIKÁ POUŽÍVANIA UŠNEJ SPRCHY EARCLIN?
6.	PREČO JE POUŽÍVANIE UŠNEJ SPRCHY EARCLIN
BEZPEČNÉ?
7.	PREČO SA NEDOPORUČUJE POUŽÍVANIE VATOVÝCH
TYČINIEK?
8.	OBSAH BALENIA
9.	KONTAKT
1.	PREČO JE POTREBNÉ ČISTIŤ UŠI?
Ušný maz (cerumen) produkujú žľazy nachádzajúce sa vo
zvukovode a vďaka samočistiacim procesom organizmu sa maz
posúva priebežne von zo zvukovodu. Ušný maz napomáha
zachytávaniu nečistôt ako prach, baktérie a ostatné drobné
častice, ktoré sa dostali do ucha. Ušný maz sa obyčajne
odstraňuje žuvaním a pohybmi čeľuste prirodzeným spôsobom.
Ak sa nahromadí ušný maz vo vonkajšom zvukovode, môže
vytvoriť mazovú zátku a negatívne vplývať na sluch. V prípade
ušnej mazovej zátky môžete pozorovať nasledovné príznaky:
• bolesť pociťovaná v zvukovode
• pocit tlaku, alebo zvonenie v ušiach

•
•
•
•

znížený sluch v postihnutom uchu
nepríjemný zápach v postihnutom uchu
závraty
kašeľ

Pri niektorých vrodených chybách, používaním sluchových
pomôcok, alebo chráničov sluchu existuje väčšia
pravdepodobnosť výskytu prebytku ušného mazu. V takýchto
prípadoch sťažuje tvar zvukovodu odstraňovanie ušného mazu
prirodzeným spôsobom.
2. ČO JE UŠNÁ SPRCHA EARCLIN?
Novo vyvinutý prístroj earClin na čistenie uší je založený
na metóde používanej lekármi ORL. EarClin ušná sprcha
obsahuje jedinečnú čistiacu formulu, ktorá jednoducho vymyje
nadbytočné množstvo ušného mazu.
Zmiešaním vody a jedinečnej formuly sa nadbytočný ušný maz
zo zvukovodu ľahko vypláchne.
earClin ušná sprcha poskytuje efektívne domáce riešenie na
pravidelné čistenie zvukovodu. Rovnako ako pravidelné čistenie
zubov, môže byť v prípade potreby súčasťou osobnej hygieny
a ochrany zdravia.
Predíďte infekciám a zlepšite svoj sluch: Používajte roztok
obsahujúci jedinečnú formulu čistenia uší s ušnou sprchou
earClin pre vyplachovanie nadbytočného ušného mazu.
EarClin ušná sprcha je mimoriadne užitočná najmä v
nasledovných prípadoch:
•	Pre športovcov, ktorí sa venujú vodným športom
•	V prípade produkcie nadmerného množstva ušného mazu
•	V prípade používania slúchadiel, zátkových chráničov sluchu,
malých ušných slúchadiel

•	Osobám pohybujúcim sa v prašnom, alebo inak
znečistenom prostredí.
3. AKO POUŽÍVAŤ UŠNÚ SPRCHU EARCLIN?
Ušná sprcha earClin je určená na domáce použitie v
nasledovných prípadoch:
• V prípade používania slúchadiel
• Na čistenie vonkajšieho zvukovodu
• U dospelých na vlastnú aplikáciu
• U detí starších ako 3 roky na aplikáciu dospelou osobou
Ideálny čas na používanie ušnej sprchy earClin je počas
bežnej rutiny sprchovania, alebo kúpania. Pri prvom použití:
Vypláchnite earClin ušnú sprchu dvakrát čistou vodou, následne
nasajte do prístroja vlažnú vodu (max. 40˚C). Následne ním
vypláchnite zvukovod, a vysušte ho. Ušná sprcha earClin
využíva na čistenie podobnú metódu, akú používajú odborní
lekári. Tyčinka modrej farby obsahujúca jedinečnú formulu
čistenia ucha okrem pomoci pri čistení uší tiež signalizuje, ako
dlho je ešte možné prístroj používať. Po uplynutí asi 30 dní
zmizne z prístroja jedinečná formula modrej farby. V takomto
prípade už ušnú sprchu nepoužívajte, vymeňte ju za novú ušnú
sprchu earClin.
Ako používať ušnú sprchu earClin?
Gumová pumpa: Použitím gumovej pumpičky nachádzajúcej
sa na konci trubičky nasajte vlažnú vodu (max. 40˚C) do ušnej
sprchy earClin a opatrne ju vstreknite do zvukovodu. Potom
použite prázdnu ušnú sprchu a jemne fúkajte vzduch do ušného
kanálika, pokiaľ nebude suchý.
Rozprašovacia hlavica: Vložte rozprašovaciu hlavicu do
zvukovodu. Tvar a veľkosť ušnej sprchy earClin bol navrhnutý

tak, aby nebolo možné prístroj náhodne zasunúť do zvukovodu
príliš hlboko.

zväčšiť, čo môže viesť k nepríjemným pocitom. V takýchto
prípadoch sa poraďte s lekárom.

Jemná a efektívna čistiaca formula: Zmiešaním s vlažnou
vodou unikátne zložky formuly vytvárajú jemný a efektívny roztok
pre čistenie uší. Keď sa jedinečná čistiaca formula modrej farby
z prístroja na čistenie uší earClin vytratí, znamená to že sa
vyprázdnil a treba použiť novú ušnú sprchu earClin.

Nepoužívajte výrobok u detí mladších ako 3 roky v prípade
zápalu zvukovodu, alebo ušného bubienka.
Ušnú sprchu earClin môžu používať iba dospelé osoby.
Verziu určenú pre dospelých môžete používať sami, prípadne
jeden dospelý na druhom dospelom. Verziu určenú deťom
má aplikovať vždy dospelá osoba. Malé časti predstavujú
nebezpečenstvo prehltnutia. Uchovávajte mimo dosahu detí
mladších ako 3 roky. Uchovávajte mimo dosahu detí.

Na jedno čistenie sa odporúča použiť prístroj 3 krát na každé
ucho. Väčšie usadeniny možno vyčistiť iba opakovanými
aplikáciami počas viacerých dní.
4.	MÔŽE POUŽÍVAŤ UŠNÚ SPRCHU EARCLIN OSOBA,
KTORÁ NOSÍ NAČÚVACIE PRÍSTROJE?
Pre osoby, ktoré nosia načúvacie prístroje sa obzvlášť odporúča
používať ušnú sprchu earClin pravidelne (napr. denne, pred
spaním). To umožňuje udržiavať dokonalú hygienu zvukovodov,
ktorá je k správnemu použitiu slúchadiel nevyhnutná.
5.	AKÉ SÚ RIZIKÁ POUŽÍVANIA UŠNEJ SPRCHY EARCLIN?
EarClin ušná sprcha sa osvedčila ako prístroj, ktorý ľudia veľmi
dobre znášajú. Dve rôzne prevedenia boli vyvinuté pre potreby
detí a pre dospelých.
Nepoužívajte výrobok v prípade alergie alebo citlivosti voči
ktorejkoľvek zložke. V prípade, že počas použitia vznikne
alergická reakcia, alebo pri precitlivelosti, prestaňte earClin ušnú
sprchu používať.
Upozornenie: Ak máte ušný zápal, perforáciu bubienka,
bolesť ucha, závrate alebo problémy s ušným kanálom,
kontaktujte pred použitím svojho lekára. V takomto prípade
je možné, že sa v uchu nahromadil ušný maz, a tak sa môže
použitím earClin ušnej sprchy objem ušného mazu ešte

Nepoužívajte ušnú sprchu earClin v nižšie uvedených
prípadoch:
•	V prípade poranenia, alebo deformácie ušného bubienka
(napr. perforácia)
• V prípade poranenia zvukovodu
• U detí mladších ako 3 roky
Prístroj earClin ušná sprcha používajte maximálne 30 dní odo
dňa prvého použitia.
Pri drobných častiach existuje riziko prehltnutia, preto prístroj
uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 3 roky.
V prípade zablokovania zvukovodu sa obráťte na
ušného lekára. Po vyčistení ucha špecialistom sa
odporúča používanie ušnej sprchy EarClin, aby sa
zabránilo opätovnému zablokovaniu zvukovodu.
6.	PREČO JE BEZPEČNÉ POUŽÍVANIE UŠNEJ SPRCHY
EARCLIN?
Ušná sprcha earClin premýva zvukovod bez mechanického
zásahu a odstraňuje ušný maz. Zaoblená časť prístroja, ktorá
sa zasúva do ucha je prispôsobená tvaru ucha. Ušná sprcha
earClin bola vyvinutá tak, aby jej rozmery zabránili príliš

hlbokého vniknutiu do zvukovodu, čím by sa mohol poraniť
ušný bubienok. Časť ušnej sprchy ktorú možno vsunúť do ucha,
funguje zároveň aj ako rozprašovač. Patentované prevedenie
výrobku zaručuje optimálne rozprašovanie čistiaceho roztoku
v zvukovode. Pumpička v tvare olivy súčasne chráni pred príliš
silným tlakom.
Ak sa kúpete, alebo sprchujete, majte po ruke ušnú sprchu earClin.
7.	PREČO SA NEDOPORUČUJE POUŽÍVANIE VATOVÝCH
TYČINIEK?
Medicína dnes už spochybňuje používanie vatových tyčiniek na
čistenie uší, nakoľko môže viesť k upchatiu zvukovodu ušným
mazom. Účinok použitia vatových tyčiniek nemožno kontrolovať
počas ich aplikácie, takže vatové tyčinky môžu natlačiť ušný
maz v smere ušného bubienka. Vatová tyčinka môže spôsobiť aj
perforáciu ušného bubienka.
8. OBSAH BALENIA:
•	Ušná sprcha earClin
•	Návod na použitie
INCI: SODIUM TALLOWATE, GLYCERIN, AQUA (WATER), SORBITOL,
SUCROSE, PEG-400, TETRASODIUM.
Skladujte pri izbovej teplote (10-25°C). Nepoužívajte po dátume
expirácie uvedenej na obale. Uchovávajte mimo dosahu detí.
9.	KONTAKT
Distribútor
SP Pharma Kft.
1037 BUDAPEŠŤ
Jablonka út 29/B
Maďarsko
www.sppharma.hu

Výrobca
TheOTCLab
Koninginneweg 152
1075 EE, Amsterdam
Holandsko
www.theotclab.com

HU
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
Az earClin fülzuhany orvostechnikai eszköz. Használat
előtt olvassa el a használati útmutatót. A használati
útmutatót ne dobja el, még szüksége lehet rá.
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4.	HASZNÁLHATJA AZ EARCLIN FÜLZUHANYT, AKI
HALLÓKÉSZÜLÉKET VISEL?
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HASZNÁLATÁNAK?
6.	MIÉRT BIZTONSÁGOS AZ EARCLIN FÜLZUHANY
HASZNÁLATA?
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9.	KAPCSOLAT
1.	MIÉRT SZÜKSÉGES TISZTÍTANI A FÜLEKET?
A fülzsírt (cerumen) a hallójáratban mirigyek termelik, és a
szervezet öntisztuló folyamata révén folyamatosan távozik a
fülkagyló felé. Összegyűjti a fülbe jutott port, baktériumokat
és egyéb apró részeket. Általában a fülzsír a rágás és egyéb
álkapocsmozgások hatására természetes úton távozik.
Ha a fülzsír összegyűlik a külső hallójáratban befolyásolhatja a
hallást. Ezt nevezik fülzsír dugulásnak.
Fülzsír dugulás esetén, az alábbi tüneteket észlelheti:
• A hallójáratban érzékelt fájdalom
• Fülzúgás, nyomásérzés a fülben
• Csökkent hallás az érintett fülben
• Kellemetlen szag az érintett fülben
• Szédülés
• Köhögés
Egyes születési rendellenességek esetén, valamint
hallókészülék, vagy füldugó használata mellett nagyobb eséllyel
alakul ki felesleges fülzsír. Ilyenkor a hallójárat alakja nehezebbé
teszi, a fülzsír számára hogy a természetes módon eltávolozzon.
2. MI AZ EARCLIN FÜLZUHANY?
Az újonnan fejlesztett earClin fülzuhany, a fül-orr-gégész
szakorvosok által is használt módszeren alapul. Az earClin
fülzuhany olyan egyedi fültisztító formulát tartalmaz, mely
egyszerüen kiöblíti a felesleges fülzsírt.
Az egyedi fültisztító formulával kevert vízzel, az eszköz
egyszerüen kiöblíti a hallójáratból a felesleges fülzsírt.
Az earClin fülzuhany hatékony otthoni megoldást nyújt a
hallójárat rendszeres tisztitásához. Mint ahogyan a napi
rendszeres fogmosás, szükség esetén ez is a személyi higiénia
és egészség-védelem része lehet.
Előzze meg a fertőzéseket és javítsa a hallását: Használja
az egyedi fültisztító formulát tartalmazó oldatot az earClin
fülzuhannyal a felesleges fülzsír kiöblítéséhez.
Az earClin fülzuhany különösen hasznos az alábbi esetekben:
• Vízben rendszeresen sportolóknak
• Túlzott fülzsír termelődés esetén
•	Hallókészülék, füldugó, fülbe dugható fülhallgató használata
esetén
• Szálló por, vagy más szennyeződésnek való kitettség esetén
3. HOGYAN KELL HASZNÁLNI AZ EARCLIN FÜLZUHANYT?
Az earClin fülzuhany otthoni használatra szánt eszköz az
alábbi esetekben:
• Hallókészülék viselése esetén
• A külső hallójárat tisztítására
• Felnőttek esetéban a saját fül tisztítására

•	3 évesnél idősebb gyermekek esetén felnőtt alkalmazásában

gyermekektől távol tartandó. Gyermekektől elzárva tartandó.

Az earClin fülzuhany használatának ideális ideje, ha azt a
szokásos zuhanyzási, illetve fürdési rutin közbe illeszti be.
Használata az első alkalommal: Öblítse ki kétszer, tisztavízzel az
earClin fülzuhanyt, majd szivasson fel langyos vizet (max 40˚C)
az eszközbe. Ezután öblítse ki vele a hallójáratot, majd szárítsa
meg azt. Az earClin a szakorvosok által használt fültisztítási
módszerhez hasonlóan természetes, langyos vizet használ.
A csőben lévő egyedi fültisztító formulát tartalmazó kék színű
pálcika nem csak a fül mosását segíti, hanem láthatóvá teszi,
mennyi ideig használható még az eszköz. Kb. 30 nap után a
kék színű egyedi fültisztító formula eltünik az eszközből. Ezután
ne használja az eszközt és javallott azt új earClin fülzuhanyra
cserélni.

Ne alkalmazza az earClin fülzuhanyt az alábbi esetekben:
•	A dobhártya sérülése, vagy elváltozása esetén (pl.
perforáció)
• Hallójárat sérülés esetén
• 3 évnél fiatalabb gyermekeken

Hogyan kell használni az earClin fülzuhanyt?
Gumi pumpa: A cső végén található, összenyomható gumi
pumpa használatával szivasson fel langyos vizet (max 40˚C)
az earClin fülzuhany eszközbe és óvatosan fecskendezze azt
a hallójáratba. Ezután fújjon párszor levegőt a hallójáratba az
eszközzel, így megszárítva azt.
Szórófej: Helyezze a szórófejet a hallójárat bemeneti
nyílásához. Az earClin fülzuhany mérete és alakja úgy lett
fejlesztve, hogy az eszköz egyedi fültisztító formulát nem tudja
véletlenül túlzottan betolni a fülbe.
Gyengéd és hatékony egyedi fültisztító formula: langyos
vízzel keveredve a formula összetevői gyengéd és hatékony
fültisztító oldatot alkotnak. Amikor a kék színű egyedi fültisztító
formula eltűnik az earClin fülzuhany eszközből, akkor az kiürült,
és javallott újat használni.
Egy alkalommal fülenként 3-3 alkalmazás javallott. Makacs
lerakódások csak több napon át folytatott használattal
tisztíthatók ki.
4.	HASZNÁLHATJA AZ EARCLIN FÜLZUHANYT, AKI
HALLÓKÉSZÜLÉKET VISEL?
A hallókészüléket viselők számára különösen javallott az earClin
fülzuhany rendszeres (pl. naponta, lefekvés előtti) használata. Ez
lehetővé teszi a hallójáratok perfekt higiéniáját, ami a készülék
megfelelő használatához szükséges.
5.	VAN-E KOCKÁZATA AZ EARCLIN FÜLZUHANY
HASZNÁLATÁNAK?
Az earClin fülzuhany a vizsgálatok során jól tolerálható
eszköznek bizonyult. A két különböző kiszerelés kifejezetten a
gyermekek és a felnőttek igényeihez lett kifejlesztve.
Bármely összetevővel szemben fennálló allergia vagy
érzékenység esetén ne használja a terméket. Amennyiben a
használat során allergiás, vagy érzékenyégi reakció lép fel,
ne folytassa az earClin használatát.
Figyelmeztetés: Fülgyulladás, perforált dobhártya,
fülfájás, szédülés esetén, vagy a fület, hallójáratot érintő
korábban fennálló problémák esetén használat előtt
forduljon kezelőorvosához. Ilyen esetben lehet hogy fülzsír
dugulás áll fenn, ez az earClin használata során
megduzzadhat, ami kellemetlen érzéshez vezethet. Ilyen
esetben forduljon orvoshoz.
3 év alatti gyermekeken, vagy hallójárat-, illetve dobhártyagyulladás esetén ne használja a terméket.
Az earClin fülzuhanyt, csak felnőttek használhatják. A
felnőtteknek szánt verziót, használhatja saját magán, illetve
egyik felnőtt a másikon. A gyermekek kezelésére szánt
verziót, mindíg egy felnőtt használja a gyermeken. Az apró
alkatrészeknél fenn áll a lenyelés veszélye. 3 évesnél fiatalabb

Az earClin fülzuhanyt az első használat után legfeljebb 30
napig hsználja.
Az apró alkatrészeknél fenn áll a lenyelés veszélye, ezért 3
évesnél fiatalabb gyermekektől távol tartandó.
A hallójárat eldugulása esetén, forduljon
fül-orr-gégész szakorvoshoz. Azt követően, hogy a
szakorvos ezt kitisztította, a fül újra eltömődésének
megelőzésére az earClin fülzuhany rendszeres használata
javallott.
6.	MIÉRT BIZTONSÁGOS AZ EARCLIN FÜLZUHANY
HASZNÁLATA?
Az earClin fülzuhany mechanikai beavatkozás nélkül átöblíti
a hallójáratot, és eltvolítja a fülzsírt. A fülbe illeszthető rész
lekerekített formája kellemes a fülnek. Az earClin fülzuhany úgy
lett kifejlesztve, hogy a mérete megakadályozza, hogy túl mélyre
hatoljon a hallójáratba, így azt, illetve a dobhártyát megsértse.
Egyben az eszköz fülbe illeszthető része szórófejként is működik.
A termék szabadalmaztatott kialakítása biztosítja a tisztító oldat
optimális eloszlását a hallójáratban. Az olivabogyó formájú
pumpa rész egyben véd a túl erős nyomástól.
Fürdéskor és zuhanyzáskor tartsa kéznél az earClin fülzuhanyt.
7.	MIÉRT NEM JAVALLOT A FÜLTISZTÍTÓ VATTAPÁLCA
HASZNÁLATA?
Az orvostudomány ma már megkérdőjelezi a fültisztító
vattapálcák használatát, mivel az fülzsírduguláshoz vezethet. A
fültisztító vattapálca használata közben annak hatása szemmel
nem ellenőrízhető, így a vattapálca a fülzsírt a dobhártya
irányába tömörítheti. A fültisztító vattapálca a dobhártya
perforációját is okozhatja.
8.	A DOBOZ TARTALMA:
•	earClin fülzuhany eszköz
•	Használati útmutató
INCI: SODIUM TALLOWATE, GLYCERIN, AQUA (WATER), SORBITOL,
SUCROSE, PEG-400, TETRASODIUM.
Tárolás szobahőmérsékleten (10-25°C). A csomagoláson
jelzett felhasználhatósági időn túl ne használja. Gyermekektől
elzárva tartandó.
9. KAPCSOLAT
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