
Príbalová informácia pre užívateľa 

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

svojho lekára alebo lekárnika. SuavEar® je zdravotnícka pomôcka. 

 

NeilMed® SuavEar® 
roztok na odstraňovanie ušného mazu 

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

 
 

Obsah balenia: 
➢ 1 fľaša 6,5% karbamidových ušných kvapiek 15 ml 
➢ 2 zátky do uší 
➢ 1 ušná striekačka s priehľadným mäkkým hrotom  
➢ 1 drenážny pohár 

 

Neilmed® SuavEar sa používa na: 
• Neilmed® SuavEar je pomôcka na odstraňovanie ušného mazu 

• NeilMed SuavEar na príležitostnú pomoc na zmäkčenie, uvoľnenie a odstránenie 
nadmerného ušného mazu 

• Kompletný 2-krokový systém, ktorý bezpečne odstraňuje prebytočný ušný maz 

 

Zloženie 
Aktívna zložka: Peroxid karbamidu 6,5% - pomôcka na odstránenie ušného mazu 
Neaktívne zložky: Glycerín, Oxychinolín 
 

Pokyny 
NA POUŽITIE LEN V UCHU! 

Dospelí a deti vo veku 12 rokov: 

Nakloňte hlavu nabok. Kvapnite 5 až 10 kvapiek do ucha, pričom dbajte na to, aby sa špička 

aplikátora nedostala do zvukovodu. Uchovávajte kvapky v uchu niekoľko minút, buď pomocou 

priložených štupľov do uší, alebo držaním hlavy naklonenej nabok. Všetok maz zostávajúci po 

ošetrení možno odstrániť jemným prepláchnutím ucha teplou vodou pomocou priloženej mäkkej 

silikónovej striekačky. Používajte dvakrát denne po dobu až štyroch dní alebo podľa pokynov lekára. 

Deti do 12 rokov: poraďte sa s lekárom 

 

Ďalšie informácie 
Fľaštičku skladujte vo vonkajšom obale. Produkt pri kontakte s ušným mazom pení v dôsledku 

uvoľňovania kyslíka. Môže sa vyskytnúť pridružený zvuk „praskania“. Uzáver ponechajte na fľaši, 

keď sa nepoužíva. 

Upozornenie 
POUŽÍVAJTE LEN PODĽA NÁVODU, AK SYMPTÓMY PRETRVÁVAJÚ, VYHĽADAJTE SVOJHO LEKÁRA.  

VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD.  

0123 



VAROVANIE 
• Pred použitím sa poraďte s lekárom, ak máte drenáž alebo výtok z ucha 

• Nepoužívajte ak máte bolesť ucha, podráždenie alebo vyrážku v uchu, závrat, poranenie 

alebo perforáciu (prederavenie) bubienka, nedávno ste podstúpili operáciu ucha 

• Pri používaní tohto produktu sa vyhýbajte kontaktu s očami 

• Prestaňte prípravok užívať a opýtajte sa lekára, ak ho potrebujete užívať dlhšie ako 3 dni za 

sebou 

• Tento a všetky lieky uchovávajte mimo dosahu detí. 

• Pri požití vyhľadajte lekársku pomoc 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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