
CO CERUMEN DĚLÁ?
Cerumen (ušní maz) chrání ucho před 
infekcí, prachem a cizími tělesy. Umožňuje 
regulaci bakterií, které se přirozeně vysky-
tují na povrchu pokožky vnějšího zvu-
kovodu. Také promašťuje ušní bubínek, 
který by jinak ztvrdl a nebyl by schopen 
správně přenášet zvuk.

PROČ JE HYGIENA UŠÍ DŮLEŽITÁ?
Za normálních okolností se ušní maz při-
rozeně dostává směrem ven z vnějšího 
zvukovodu díky pohybům čelistí – např. 
při žvýkání. Porucha tohoto procesu vede 
k nahromadění ušního mazu a tvoří se 
mazová zátka. Vzniklá mazová zátka za-
braňuje správnému fungování ucha, což 
může vést až ke ztrátě sluchu, hučení 
v uších nebo závratím. Použití jemného 
roztoku pro ušní hygienu pomáhá zevní 
zvukovod udržovat čistý a zabránit na-
hromadění mazu.

CO JE A-CERUMEN?
A-CERUMEN je jemný roztok pro ušní hy-
gienu, který obsahuje povrchově aktivní 
látky (surfaktanty). A-CERUMEN je dopo-
ručen pro děti od 6 měsíců a pro dospělé:
–  Při pravidelném používání pomáhá 

odstraňovat zbytky ušního mazu a za-
braňuje mazovým zátkám

–  K rozpouštění mazových zátek

JAK A-CERUMEN PŮSOBÍ?
A-CERUMEN zvlhčuje a rozpouští mazové 
zátky: vysušený, zhutněný ušní maz. Jak-
mile je nahromaděný ušní maz odstraněn, 
ušní maz se začne znovu přirozeně vylu-
čovat, aby chránil a promašťoval ucho.

BALENÍ
40 ml. Spray

SLOŽENÍ
Jemné surfaktanty (acylsarkosinát sodný 
a ester sacharózy), zvlhčující látka, barvivo 
rostlinného původu, pomocné látky q.s. 
100%. Bez barvících konzervantů. Přírodní 
barviva. 

DÁVKOVÁNÍ
–  Při pravidelné ušní hygieně: používejte 

2x týdně.
–  Pokud se vytvořily mazové zátky: pou-

žívejte 3 až 4 po sobě následující dny, 
ráno a večer

NÁVOD K POUŽITÍ
1.  Nakloňte hlavu tak, aby ucho, které 

má být ošetřeno, směřovalo nahoru. 
2.  Stříkněte 2x do ucha
3.  Masírujte oblast ucha a nechte působit 

asi 1 minutu. 
4.  Narovnejte hlavu, aby zbytky přípravku 

a rozpuštěný ušní maz vytekly, poté 
opláchněte* a  otřete přebytečný 
roztok. 

* opláchněte fyziologickým roztokem nebo 
čistou vodou

UPOZORNĚNÍ
Otevřenou láhev spotřebujte během 
3  měsíců. Neuchovávejte v  chladu. 
Uchovávejte při teplotě mezi 10–40 °C. 
Nepoužívejte po datu minimální spotřeby 
uvedeném na obalu.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
Nezavádějte špičku aplikátoru spreje 
příliš hluboko do zvukovodu, aby nedo-
šlo k podráždění. Nepoužívejte výrobek 
v případě, že pacient má perforovaný ušní 
bubínek, jestliže trpí infekcí ucha, nebo 
v případě, že má provedenou myringo-
tomii. Pokud Vás ucho bolí, poraďte se 
s lékařem. Vyvarujte se kontaktu s očima. 
Nepolykejte.

UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ.

Datum poslední revize textů: 03/2016
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