
Príbalová informácia pre užívateľa 

Túto informáciu si starostlivo prečítajte pred prvým použitím. V prípade ďalších otázok sa obráťte na 

svojho lekára alebo lekárnika. Clearcanal® je zdravotnícka pomôcka. 

 

NeilMed® Clearcanal® 
odstraňovač ušného mazu 

 
Výrobca: Neilmed® PHARMACEUTICALS, INC. 601 AVIATION BVLD, Santa Rosa, CA 95403 USA 

 

Obsah balenia: 
 1 plechovka so sterilným fyziologickým roztokom s rozprašovačom - 177 ml 
 1 fľaštička ušných kvapiek - 15 ml 
 1 špeciálny kalištek a 2 štople do uší 
 príbalová informácia s návodom a varovaniami 

 

Sada na odstraňovanie ušného mazu - NeilMed® Clearcanal®, ktoré obsahuje 10 kompletných 

ošetrení. 

Sada Clearcanal® na odstraňovanie ušného mazu je dôležitá v prevencii proti nečistotám a baktériám, 

ktoré spôsobujú problémy sluchu. Keď sa vytvorí prebytok ušného mazu, môže byť nevyhnutné ucho 

oplachovaním zmäkčiť, uvoľniť a následne vypláchnuť. 

Inštrukcie: 

Tento výrobok je určený na použitie u dospelých a u detí nad 12 rokov. Pri deťoch do 12 rokov sa 

poraďte so svojím lekárom. 

Postup na vyčistenie ucha 

 nakloňte hlavu nabok a kvapnite 10 kvapiek do každého zvukovodu tým, že stlačíte kvapkaciu 

fľaštičku dodanú v balení; špička fľaštičky by sa nemala dotknúť zvukovodu 

 ponechajte kvapky 10 minút pôsobiť vo zvukovode pri naklonenej hlave alebo použite 

priložené štople na upchatie zvukovodu 

 je normálne pociťovať teplo v strednom uchu; potom odstráňte štople 

 nasaďte priložený špeciálny kalištek na plechovku, aby sa zabránilo vyliatiu tekutiny mimo 

ucho 

 vyčistite ucho s NeilMed® Clearcanal® plechovkou, ktorá má na konci špeciálne dizajnovanú 

trysku, po dobu 10 sekúnd alebo podľa potreby na dosiahnutie primeraného prepláchnutia 

 jemne nakloňte hlavu z jednej strany na druhú, aby mohla vytiecť zvyšková kvapalina z ucha a 

vysušte ucho suchým uterákom nastrknutým na konci prsta 

 v zriedkavých prípadoch sa môže v ušiach vyskytnúť tlak; ak k tomu dôjde, zastavte 

vyplachovanie; ak príznaky pretrvávajú, vyhľadajte lekársku pomoc 

 frekvencia používania: - maximálne dvakrát týždenne alebo podľa odporúčania svojho lekára 

  



Nepoužívajte: 

 keď ste mali alergickú reakciu na karbamid peroxid alebo iné zložky vo fľaštičke s kvapkadlom 

 ak máte výtok z ucha, bolesť uší, podráždenie, vyrážku v uchu alebo máte závrat 

 ak máte zranenie alebo perforáciu (dierku) v ušnom bubienku alebo ste po operácii ucha, 

pokiaľ to nie je doporučené lekárom 

 nepoužívajte viac ako dvakrát týždenne 

 

Pri používaní tohto výrobku: 

 vyhýbajte sa kontaktu kvapalín s očami 

 uchovávajte mimo dosahu detí 

 v prípade požitia vyhľadajte lekársku pomoc alebo ihneď kontaktujte toxikologické centrum 

 ak dôjde k náhodnému kontaktu s očami, vypláchnite oči vodou a konzultujte to s lekárom 

 systém je určený pre jedného používateľa, aby sa znížilo riziko kontaminácie 

 nezdieľajte ho s ostatnými v domácnosti 

 

By nemal byť používaný v nasledujúcich situáciách: 

• deti do 12 rokov 

• máte dierky v ušiach 

• máte ušné infekcie 

• súčasné alebo v minulosti robené perforácie ušného bubienka 

 

Ďalšie informácie 

• nestriekajte do očí 

• obsah v plechovke je pod tlakom, neprerážajte ani nehádžte do ohňa 

• odporúčané skladovacie podmienky sú medzi 5 °C a 55 °C, mimo slnečného žiarenia a mimo 

dosahu zdrojov tepla 

• chráňte pred mrazom 
 

 

 

 

 

 

Distribútor: PAVLOVIC, s. r. o., Oremburská 1, 974 04 Banská Bystrica 

www.cistynos.sk info@cistynos.sk, mobil: 0907 368 190 
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