
• Löser upp överflödigt öronvax.
• Lämplig för hårda vaxproppar.
• Förhindrar uppkomst av öronvax.

LÄS NOGA DENNA BIPACKSEDEL 
FÖRE ANVÄNDNING. ANVÄND ENDAST 
ENLIGT ANVISNINGARNA. KONTAKTA 
VÅRDCENTRALEN OM SYMTOMEN 
KVARSTÅR.

ÖRONSPRAY FÖR ATT LÖSA UPP VAXPROPPAR

VAXPROPPLÖSARE

Varför bildas vax i öronen?
Öronvaxet utsöndras från körtlar i den yttre hörselgången. 
Öronvax är viktigt eftersom det skyddar örat, men om 
överflödigt öronvax ansamlas, blir kvar för länge och hårdnar, 
det kan orsaka öronvärk, hörselnedsättning, klåda eller 
ringningar i öronen.

Vad är AUDISOL® Vaxpropplösare?
Öronsprayen innehåller ämnet dokusatnatrium. Sprayen har en 
milt upplösande verkan på öronvaxet, vilket gör det enklare att 
få bort smuts och fettpartiklar.

Bruksanvisning
När du använder förpackningen för första gången, är det 
lämpligt att klämma fast locket något. Ta av locket innan du 
vrider om munstycket. Munstycket kan då avge vätskan i en 
varsam spraydusch.
Håll sprayflaskan en stund i handen så att vätskan värms upp 
något. Skaka sedan flaskan väl före användning. Se till att du 
har en pappersservett redo.
Placera munstycket nära örongången. Spraya två till tre gånger. 
Tryck ihop och stäng hörselgången och massera undersidan av 
örat i fem till tio sekunder.
Håll huvudet på sned så att vätskan kan rinna ut ur örat 
tillsammans med överflödigt öronvax. Torka upp vätskan med 
pappersservetten.
Torka rent ytterörat. Rengör spraymunstycket med en bit 
papper efter varje användning. Använd varmt vatten om 
nödvändigt.

           Varningar
• AUDISOL® Vaxpropplösare ska inte användas av patienter 

med perforerad trumhinna, dränage i trumhinnan (rör i 
örat), öroninflammation, öroninfektion eller som nyligen 
genomgått öronkirurgi.

• Undvik att spraya i ögonen.
• Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
• Sluta använda öronsprayen om det börjar ringa i öronen 

(tinnitus), om du blir yr eller om du upplever att det gör ont 
varje gång direkt efter att öronsprayen appliceras.

• Om hudrodnad, klåda, ihållande tårbildning eller 
öronsmärta uppstår omedelbart efter användning av 
sprayen kan det vara ett tecken på överkänslighet.

• Om du av misstag skulle råka få spray i munnen eller 
ögonen, skölj omedelbart det drabbade området med rikligt 
med vatten.

• Kontakta vårdcentralen om symtomen kvarstår.

Innehåll
20 ml flaska med roterbart spraymunstycke. Bruksanvisning. 
Totalt nettoinnehåll: 20 ml.

Dosering och användning
• Två till tre doser i vardera örat dagligen.
• Använd inte AUDISOL® Vaxpropplösare längre än 30
• dagar i följd.
• Dosen kan ökas till högst fyra till sex spraydoser dagligen.
• Omskakas väl före användning.
• Rekommenderas ej för barn under 3 år.

Innehållsämnen per ml
Dokusatnatrium (dioktylsulfosuccinat)

Ingredienser: Vatten (aqua purificata), pentylenglykol, 
natriumklorid, dinatriumfosfat, natriumdivätefosfat.

Förvaring
Vid rumstemperatur (15–25 °C) på en torr, mörk 
plats i originalförpackningen. Får ej frysas.
Används inom 30 dagar efter att förpackningen 
brutits. Använd inte denna produkt efter 
utgångsdatum som är tryckt på kartongen och 
flaskan.

En produkt från

Mer information: www.audisol.se

Tillverkare:
PK Benelux BV,

Vluchtoord 17, 5406 XP Uden, Nederländerna.

Distributör:
Nordic Lab AB
Box 7324
187 14 Täby
Sverige

AUDISOL® är ett skyddat varumärke.

Denna bruksanvisning ändrades senast den 09 Jan 2019.

Lotnummer och utgångsdatum finns på 
förpackningens undersida.

SYMBOLER SOM ANVÄNDS
CE-märkningen är tillverkarens försäkran 
att produkten uppfyller kraven i 
tillämpliga EU-direktiv.

Symbol som anger att förpackningen kan 
återvinnas.

Information om tillverkare.

Produkten ska inte användas efter 
utgångsdatumet.

Produktens tillverkningssatsnummer.

Var särskilt uppmärksam på 
varningstexterna.

Produkten skall förvaras på en säker, 
torr och mörk plats vid rumstemperatur 
(15–25 °C).

Läs bruksanvisningen noggrant före 
användning. Använd endast enligt 
anvisningarna.

9,6 mg

ENDAST AVSEDD FÖR UTVÄRTES 
BRUK


