Varning
Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
• Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.
• Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra
antändningskällor. Rökning förbjuden.
• Skyddas från solljus.
• Får inte utsättas för temperaturer över 50°C/122°F.
• Förvaras oåtkomligt för barn.

Försiktighetsåtgärder
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• Om samma sprayflaska med Audisol® används av mer än en person
kan det sprida infektioner, så rengör munstycket i varmt vatten med
tvål och skölj efter varje användning.
• Använd inte efter utgångsdatumet.
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RENGÖRINGSPRAY FÖR ÖRONEN

och tvål efter varje användning och låt det torka.

BÄTTRE ALTERNATIV
ÄN BOMULLSPINNAR

Sköljer bort öronvax
Förhindrar ansamling av öronvax

Viktig information
Använd inte Audisol® rengöringsspray för öronen om:
• Du är allergisk eller överkänslig mot något av innehållsämnena.
• Du tidigare har haft perforerad trumhinna.
• Du har opererats i örat.
• Du har ont i öronen, öronen är inflammerade eller du har en infektion
i öronen.
• Det finns främmande föremål i hörselgången.
• Du använder någon form av örondroppar.
• Du behandlas med ventilationsrör eller tryckutjämnande rör (PET) i
trumhinnan.
Använd inte på barn under 6 år.

Sammansättning
Naturligt havsvatten (utspätt till fysiologisk koncentration (0,9 %) med renat
vatten).

LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGA FÖRE
ANVÄNDNING.
ANVÄND ENDAST ENLIGT ANVISNINGARNA.
VÄND DIG TILL SJUKVÅRDEN OM SYMTOMEN
INTE FÖRSVINNER.

Distribueras av:

Article No.: NOR056

Nordic Lab AB
Box 7324
187 14 Täby
Sverige

0413
Vad är Audisol® rengöringsspray för öronen?
Audisol® rengöringsspray för öronen är en skonsam, effektiv,
naturlig spray utan läkemedel som rengör öronen och motverkar
ansamling av öronvax. Audisol® innehåller varken kemikalier eller
konserveringsmedel.

Vad orsakar ansamling av öronvax?
Öronvax produceras naturligt i öronen. Men om det produceras för
mycket öronvax och man använder bomullspinnar för att ta bort vaxet
kan det i stället tryckas in i öronen och ansamlas där, och eventuellt
bilda en vaxpropp.

Bruksanvisning
• Var noga med att endast använda Audisol® spray vid rumstemperatur
(15– 25 ºC) och kontrollera att det genomskinliga ändstycket sitter
fast ordentligt över munstycket före och under användning.
• För in munstycket så långt det går.
• Spraya en kort dusch i det ena eller båda öronen efter behov:
◆ vanligen 2–3 gånger i veckan.
◆ eller 1–2 gånger om dagen när det behövs, t.ex. vid användning
av hörapparat eller om du ofta använder öronproppar eller har
symtom som kan bero på att vax täpper till hörselgången.
• Luta huvudet åt sidan och torka bort eventuell överflödig vätska i
ytterörat. Torka varsamt. Hård torkning kan orsaka inflammation i den
känsliga huden i örat.
• Skölj det genomskinliga ändstycket på munstycket med varmt vatten

Tillverkare:
Aurena Laboratories AB
Fjärrviksvägen 22 SE-653 50 Karlstad, Sverige

En produkt från
AUSTRALIA - NEW ZEALAND

Mer information: www.audisol.se
AUDISOL® är ett registrerat varumärke.
1013-3
50ml

Lotnummer och utgångsdatum finns på flaskans/förpackningens
undersida.
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SYMBOLFÖRKLARING
Produktens
katalognummer.

Övre och undre
temperaturgränser för
produkten. Produkten ska
förvaras vid rumstemperatur
(15-25 °C).

Steriliseringssymbolen anger sterilisering genom
strålning.

Den omvända
epsilonsymbolen visar att
aerosolbehållaren uppfyller
kraven enligt direktivet om
aerosolbehållare.

Information om
tillverkaren.

Produkten ska inte användas
efter utgångsdatumet.

Produktens
batchnummer.

Förvara denna produkt utom
syn- och räckhåll för barn.

CE-märkningen
med det fyrsiffriga
identifieringsnumret
för det anmälda organ
som bedömer om
kraven är uppfyllda.
CE-märkningen
är tillverkarens
deklaration av att
produkten uppfyller
kraven enligt tillämpligt
EU-direktiv.
Symbolen anger att
produktförpackningen
kan materialåtervinnas.

