
1) Co to jest Aurimax i w jakim celu się go stosuje?

Aurimax jest to wyrób medyczny klasy I stosowany jako wilgotna bariera ochronna przed szkodliwymi 
wpływami środowiska, nawilżająca i kojąca skórę kanału słuchowego. Aurimax jest również zalecany 
w utrzymaniu higieny aparatu słuchowego ucha zewnętrznego dzieci i dorosłych.

Aurimax
- wspomaga leczenie zapaleń ucha,
- ogranicza obrzęk przewodu słuchowego i ma działanie ściągające,
- zmiękcza zalegająca woskowinę (dzięki czemu można ją łatwo usunąć) i zapobiega jej twardnieniu,
- wspomaga utrzymanie optymalnej wilgotności,
- pozwala utrzymać higienę uszu.

2) Ważne informacje przed zastosowaniem.

Przeciwwskazania i ostrzeżenia

Wyrobu medycznego Aurimax nie należy stosować, jeśli:
- opakowanie zostało uszkodzone;
- występuje perforacja błony bębenkowej ucha (np. w przypadku przewlekłego zapalenia ucha 

środkowego);
- stwierdzono wcześniej uczulenie na którykolwiek ze składników wyrobu;
- upłynął termin ważności wydrukowany na opakowaniu;
- pacjent jest bezpośrednio po operacji lub zabiegu chirurgicznym przeprowadzonym w obrębie ucha.

Aurimax przeznaczony jest dla dzieci powyżej 24 miesiąca życia i dorosłych.
Wyłącznie do użytku zewnętrznego, należy unikać kontaktu z oczami, jamą ustną i błoną śluzową 
gardła oraz nosa.

Stosowanie z innymi produktami leczniczymi/ wyrobami medycznymi
Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji z innymi produktami leczniczymi/ wyrobami 
medycznymi. Po zastosowaniu spray’u nie zaleca się stosowania żadnych innych produktów 
leczniczych, wyrobów medycznych, kropli do uszu przez okres co najmniej 30 minut.

3) Jak stosować Aurimax?

Przed pierwszym użyciem wstrząsać butelką przez co najmniej 

Następnie 3-4-krotnie nacisnąć dozownik, do czasu aż nie dojdzie 
do uwolnienia spray’u (rysunek A). Podczas naciskania trzymać 
aplikator skierowany od siebie. Taka procedura przygotuje system 
dawkowania do pierwszego użycia.

W celu osiągnięcia najlepszego wyniku należy postępować 
zgodnie z poniższą instrukcją:
- Płynny spray do uszu Aurimax stosować wyłącznie wewnętrznie, 

miejscowo do ucha.
- Wstrząsać dokładnie buteleczką przez ok. 5 sekund, do czasu 

uzyskania jednorodnej zawiesiny.
- W celu użycia spray’u, delikatnie pociągnąć małżowinę uszną 

Instrukcja używania

Spray do uszu
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Skład: olej z oliwek oczyszczony, glicerol, kompleks kwasu glicyretynowego, totarol, olejek 
geraniowy, olejek z drzewa herbacianego, olejek cytrynowy, olejek z oregano, olejek lawendowy, 
olejek miętowy, olejek z rozmarynu lekarskiego, wyciąg z gorzknika kanadyjskiego.



- Po wprowadzeniu aplikatora do ucha trzymać buteleczkę w pozycji pionowej 
i nacisnąć dozownik (rysunek C).

- Po aplikacji spray’u wymasować od zewnętrznej strony przednią część kanału 
słuchowego (skrawek).

- Taką samą procedurę powtórzyć w przypadku drugiego ucha.
- Po zastosowaniu zdjąć aplikator i przepłukać go gorącą wodą.
- Po wyschnięciu nałożyć końcówkę aplikatora na dozownik.

Dawkowanie
Utrzymanie prawidłowej higieny uszu
- Dzieci powyżej 24 miesiąca życia i dorośli: 1 dawka do każdego ucha 1-2 razy w tygodniu.

Wspomaganie leczenia zapaleń ucha
- Dzieci powyżej 24 miesiąca życia do 12 roku życia: 1 dawka do każdego ucha 2-3 razy dziennie. 

Stosować wyłącznie pod nadzorem dorosłych! Jeśli po upływie 14 dni nie dojdzie do poprawy lub 
pacjent czuje się gorzej, należy skonsultować się z lekarzem.

- Dzieci powyżej 12 roku życia i dorośli: 1 dawka do każdego ucha 3-4 razy dziennie. Jeśli po upływie 
14 dni nie dojdzie do poprawy lub pacjent czuje się gorzej, należy skonsultować się z lekarzem.

Aurimax zawiera 200 pojedynczych dawek.

4) Możliwe działania niepożądane.

Wyrób medyczny Aurimax jest dobrze tolerowany i nie są znane żadne działania niepożądane 
po jego zastosowaniu. W razie wystąpienia objawów alergii lub innych działań niepożądanych należy 
poinformować lekarza lub farmaceutę. Wyrób medyczny Aurimax należy stosować wyłącznie 
zgodnie z instrukcją używania.

5) Jak przechowywać Aurimax?

Aurimax przechowywać:
- w suchym miejscu, w temperaturze od 15° C do 25° C w pozycji pionowej;
- chronić przed mrozem i nie przechowywać w lodówce;
- chronić przed bezpośrednim działaniem promieniowania słonecznego;
- w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Po wykorzystaniu opakowanie zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.

6) Inne informacje:

Aurimax to wyrób medyczny I klasy.

Opakowanie
Pojemnik wielodawkowy o objętości 10 ml netto, zawierający 200 pojedynczych dawek. Pojemnik 
nie jest pod ciśnieniem. Obecność nierozpuszczonych cząstek to naturalna cecha produktu 
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