
Informácia pre používateľa – prečítajte si pozorne!

SK | Prečítajte si pozorne túto informáciu pre 
používateľa, obsahuje pre vás dôležité 
informácie.
Výdaj tejto zdravotníckej pomôcky nie je 
viazaný na lekársky predpis.
Pre dosiahnutie čo najlepšieho účinku 
dodržiavajte odporúčaný spôsob použitia.
Zloženie: Glycerín (99,5 %), pantenol, 
cetylpyridíniumchlorid, voda. 
Aplikačná forma a obsah: 20 ml sprej. 
Nenatlakovaná fľaša s dávkovacou pumpičkou. 
Oblasť použitia: Na fyzikálne ošetrenie 
a zmiernenie ťažkostí vonkajšieho zvukovodu 
(napr. Otitis externa).
Upozornenie: Ošetrované ťažkosti môžu byť 
spôsobené rôznymi príčinami. Ak po 2 dňoch 
nepocítite zlepšenie, je potrebné navštíviť lekára.
Kontraindikácie: Ušný sprej sa nesmie použiť pri 
známej precitlivenosti na glycerín, pri poranení 
bubienka (perforácii) alebo pri otvorených ranách. 
Nepoužívajte ušný sprej súčasne s inými lokálne 
pôsobiacimi liekmi (ušnými kvapkami alebo 
masťami). 
Interakcie s inými prípravkami:  
Doteraz nie sú známe.
Vedľajšie účinky:  
Doteraz nie sú známe. 
Bezpečnostné opatrenia a zvláštne 
upozornenia:  
•   Pri silných bolestiach ucha musíte v každom 

prípade vyhľadať lekára. 
•   Ak sa ťažkosti po 2 dňoch nezlepšia, dokonca 

sa zhoršia, musíte vyhľadať lekára. 

Na čo musíte dbať pri použití u detí?  
Použiteľné pre deti od veku 3 rokov. 
Pre použite u detí je všeobecne potrebné vopred 
sa poradiť s lekárom.
Na čo musíte dbať počas gravidity  
a v období dojčenia?  
Nie sú známe žiadne poznatky, ktoré by 
zabraňovali použitiu prípravku počas tehotenstva 
a v období dojčenia. Napriek tomu sa odporúča 
pred použitím poradiť sa s lekárom.
Dávkovanie, spôsob a dĺžka použitia:  
•  Hlavu držte vzpriamene, podržte sprejovú 

hlavicu pred vstupom do zvukovodu a vstreknite 
1 až 2 krát.

•  Pre lepšiu účinnosť ucho niekoľko sekúnd 
masírujte.

•  Roztok nechajte niekoľko sekúnd pôsobiť. 
Potom nahnite hlavu a voľne vytekajúcu 
tekutinu s nečistotami jemne odstráňte čistým 
obrúskom a ucho osušte.

•  Po každom použití prednú časť sprejovej hlavice 
vyberte, opláchnite teplou vodu a osušte. 

• Používajte podľa potreby najviac 4 krát denne.
Ušný sprej sa môže používať aj preventívne.
Doba použiteľnosti:  
Po uplynutí dátumu trvanlivosti , ktorý je 
uvedený na vonkajšom obale a na etikete,  
sa ušný sprej nesmie používať. 
Po otvorení spotrebujte do 6 týždňov.
Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí. 

5°C

25°C  Pri skladovaní neprekročiť teplotu 25 °C.
Stav informácie: September 2019. 

Zdravotnícka pomôcka 

Ušný sprej proti bolesti
Zmierňuje bolesť, začervenanie a svrbenie  
Pri zápaloch vonkajšieho zvukovodu
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Návod k použití – čtěte prosím pozorně!

CZ | Přečtěte si pozorně celý návod k použití,  
protože obsahuje pro vás důležité informace.
Tento zdravotnický prostředek není vázaný  
na lékařský předpis. Pro dosažení nejlepšího 
možného výsledku ošetření je však nutné 
používat ušní sprej podle pokynů.
Složení:  
Glycerin (99,5 %), panthenol, cetylpyridinium- 
chlorid, voda.
Forma podání a obsah: 
20 ml sprej. Netlaková lahvička s dávkovací 
pumpičkou. 
Oblasti použití: 
K fyzickému ošetření a zmírnění obtíží vnějšího 
zvukovodu (např. Otitis externa).
Upozornění:  
Obtíže, které je nutné ošetřit, mohou mít různé 
příčiny. Pokud po 2 dnech nedojde ke zlepšení,  
je nutné se poradit s lékařem.
Kontraindikace:  
Ušní sprej se nesmí používat v případě známé 
přecitlivělosti na glycerin a v případě poranění 
ušního bubínku (perforace ušního bubínku) nebo 
otevřených ran. Nepoužívejte prosím ušní sprej 
současně s jinými lokálně působícími léky (např. 
ušními kapkami a mastmi).
Interakce s jinými prostředky:  
Dosud nejsou známy.
Nežádoucí účinky:  
Dosud nejsou známy.
Bezpečnostní opatření a zvláštní upozornění: 
·  V případě silné bolesti v uchu by měl být 
v každém případě vyhledán lékař.

·  Pokud se obtíže do 2 dnů nezlepší nebo dojde 
dokonce ke zhoršení, pak je nutné vyhledat 
lékaře. 

Na co musíte dbát při používání u dětí?  
Použitelné pro děti od 3 let. Obecně je nutné se 
poradit s lékařem před použitím u dětí.
Na co musíte dbát během těhotenství 
a kojení? 
Nejsou k dispozici poznatky, které by hovořily 
proti použití přípravku během těhotenství a 
kojení. Před použitím se však přesto doporučuje 
poradit se s lékařem.
Pokyny pro dávkování a způsob aplikace: 
·  Držte hlavu rovně, lahvičku s rozprašovačem 
přidržte před vstupem do zvukovodu  
a aplikujte 1 až 2 vstřiky.

·  Pro lepší účinnost masírujte ucho několik vteřin.
·  Nechte roztok několik vteřin působit. Poté 
nakloňte hlavu na stranu a čistým ubrouskem 
otřete vytékající kapalinu s nečistotami a ucho 
osušte.

·  Po každém použití sundejte nástavec hlavy  
rozprašovače, opláchněte teplou vodou 
a osušte. Používejte podle potřeby až 4x denně.

Ušní sprej lze používat rovněž preventivně.
Upozornění na dobu použitelnosti: 
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti 
vyznačené na obalu a etiketě. Použitelné 6 týdnů 
po otevření.
Uchovávejte mimo dosah dětí. 

5°C

25°C  Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Stav informace: 
Září 2019 

Zdravotnický prostředek 

Ušní sprej proti bolesti

 Výrobce: Dr. Theiss Naturwaren GmbH, Michelinstrasse 10, D-66424 Homburg
Distributor: DR. THEISS CZ s.r.o., Česká republika 

Zmírňuje bolest, zarudnutí a svědění.  
Při zánětu vnějšího zvukovodu.
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