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ALGEMEEN ADVIES: Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voor u 
earClin® Oorspray gaat gebruiken, óók als u dit medisch hulpmiddel al eerder 
heeft gebruikt. De informatie kan zijn aangepast aan de laatste inzichten 
en gegevens wanneer u aan een nieuwe verpakking begint. Bewaar deze 
gebruiksaanwijzing, het kan nodig zijn deze nogmaals te lezen.

1. WAAROM WORDT ER GEADVISEERD OM ONZE OREN TE REINIGEN?
Oorsmeer, of cerumen, is een zelfreinigend middel dat ons lichaam 
produceert. Het verzamelt vuil, bacteriën en ander afval. Meestal werkt de 
smeer zich naar buiten door kauwen en andere bewegingen van de kaak.

Oorsmeer kan zich opstapelen en ons gehoor beïnvloeden. Wanneer dit 
gebeurt noemen we dit impactie, of oorprop. Als bij u sprake is van impactie, 
kunt u last hebben van een of meerdere van de volgende symptomen:
• pijn in het aangetaste oor
• vol gevoel of oorsuizen
• minder gehoor in het aangetaste oor
• een geur uit het aangetaste oor
• duizeligheid
• hoesten
Raadpleeg in dat geval een arts. earClin® Oorspray is hiervoor niet geschikt.

De kans dat bij u een teveel aan oorsmeer ontstaat is groter als u een 
gehoorapparaat of oordopjes gebruikt. De vorm van uw gehoorgang kan de 
natuurlijke verwijdering van smeer bemoeilijken.

2. WAT IS EARCLIN OORSPRAY?
De bijzondere 3in1 formule van earClin® Oorspray behandelt de 3 meest 
voorkomende oorklachten.  earClin® Oorspray wordt gebruikt om overtollig 
oorsmeer te verwijderen uit de uitwendige gehoorgang. Voorkomt en verlicht 
jeuk als gevolg van overtollig oorsmeer in de uitwendige gehoorgang. 
Daarnaast reinigt en verzorgt earClin® Oorspray de uitwendige gehoorgang. 
De oorspray is geschikt voor volwassenen en kinderen vanaf 3 jaar. Vooral 
ouderen en dragers van gehoorapparaten vertonen een verhoogde mate 
van oorsmeerproductie. earClin® Oorspray kan worden gebruikt zonder 
handmatige verwijdering van de oorsmeer en is een uitstekend alternatief 
voor het gebruik van wattenstaafjes. Wattenstaafjes kunnen niet alleen het 
trommelvlies beschadigen, maar hebben vaak het negatieve resultaat het 
overtollige oorsmeer dieper in de gehoorgang te duwen.

3. HOE MOET EARCLIN OORSPRAY WORDEN GEBRUIKT?
Dosering: Dagelijks 2-3 doseringen in elk oor. Gebruik earClin® Oorspray niet 
langer dan 30 dagen achtereen. De spray is zo mild dat men desgewenst de 
dosering mag verhogen tot maximaal 4-6 keer sprayen.

Wijze van toepassing: Wanneer de verpakking voor de eerste keer wordt 
gebruikt is het raadzaam het dopje nog even extra aan te draaien. Het tuitje is 
reeds voorzien van een gaatje en moet volledig horizontaal worden gedraaid 
waarna het mogelijk is om de dop in te drukken. De vloeistof verlaat dan het 
tuitje in een zachte (vernevel)straal.

Houd de sprayflacon enige tijd in uw hand om de vloeistof wat op te warmen. 
Daarna goed schudden voor gebruik. Zorg dat u een tissue bij de hand hebt. 
Breng het tuitje dicht bij de gehoorgang. Spray 2-3 keer. Druk de gehoorgang 
dicht en masseer de onderkant van het oor gedurende 5 tot 10 seconden. 
Houd het hoofd schuin naar een kant zodat de vloeistof met het meegevoerde 
overtollige oorsmeer eruit kan lopen. Vang dit op met de tissue. Veeg de 
oorschelp schoon. Het is essentieel dat de spraykop na gebruik goed schoon 
wordt gemaakt. Grondig reinigen met warm water en droogmaken met een 
tissue.

4.  KAN EARCLIN OORSPRAY WORDEN GEBRUIKT DOOR MENSEN MET EEN
GEHOORAPPARAAT?
earClin® Oorspray is geschikt voor mensen die een gehoorapparaat 
dragen. Regelmatig gebruik (2-3 keer per week) zorgt voor een optimale 
hygiëne van de gehoorgang, wat positief bijdraagt aan de werking van het 
gehoorapparaat.

5. ZIJN ER RISICO’S VERBONDEN AAN HET GEBRUIK VAN EARCLIN 
OORSPRAY?
Er zijn geen schadelijke bijwerkingen bekend van de ingrediënten die in 
earClin® Oorspray worden gebruikt. Wel kan overgevoeligheid optreden of 
ontwikkeld worden voor oorspray.

GEBRUIK TIJDENS ZWANGERSCHAP EN/OF BORSTVOEDING: earClin® 
Oorspray kan met een gerust gevoel worden gebruikt tijdens zwangerschap 
of borstvoeding. Raadpleeg bij twijfel eerst uw behandelend arts.

COMBINATIE MET GENEESMIDDELEN: Het is niet aan te bevelen om earClin® 
Oorspray te gebruiken als u al geneesmiddelen in het oor toepast.

TOEDIENING BIJ KINDEREN: U kunt de milde earClin® Oorspray bij kinderen 
vanaf 3 jaar toepassen. Vergeet daarbij niet de aandacht te schenken aan 
wat geschreven is onder “Waarschuwingen”. Om alle risico’s te vermijden is 
toepassing niet gewenst bij kinderen met een overgevoelige huid, met name bij 
overgevoeligheid voor zeep.

 WAARSCHUWING: De oorspray niet toepassen in gevallen van 
oorontsteking of oorpijn, bij vreemde voorwerpen in het oor, bij 
trommelvliesperforatie en bij dragers van trommelvliesbuisjes. Het gebruik 
van de oorspray moet worden gestaakt als oorsuizen (tinnitus) of duizeligheid 
ontstaat of indien herhaalde pijnklachten ontstaan direct na het toedienen 
van de oorspray. Overleg met uw arts bij twijfel. earClin® Oorspray dient 
niet te worden gebruikt bij overgevoeligheid (allergie) voor één of meerdere 
bestanddelen. Roodheid van de huid, jeuk, aanhoudende vochtafscheiding of 
oorpijn direct na het sprayen kan een aanwijzing zijn voor overgevoeligheid. 
De spray bevat zeep en kan irritatie veroorzaken indien gebruikt in mond of 
ogen. Indien de spray per ongeluk in de mond of oog wordt gesprayd, deze 
direct uitspoelen met veel water.

6. INHOUD
• 1 earClin® Oorspray 20ml

INGREDIENTEN: WATER (AQUA PURIFICATA), PROPYLEENGLYCOL, KAMILLE
EXTRACT, NATRIUMCHLORIDE, CALENDULA EXTRACT, NATRIUM DOCUSAAT 
(DIOCTYLSULFOSUCCINATE), DINATRIUMFOSFAAT, KRUIDNAGELBOOM EXTRACT, 
NATRIUM DIHYDROGENOFOSFAAT, BRONOPOL

WIJZE VAN BEWAREN: Dit product dient u op een droge plaats, buiten invloed 
van zonlicht bij kamertemperatuur (15-25oC) te bewaren. Buiten bereik van 
jonge kinderen houden.

MEDISCH HULPMIDDEL: earClin® Oorspray is een medisch hulpmiddel klasse I 
conform de medische hulpmiddelenrichtlijn 93/42/EEC.

 UITERSTE GEBRUIKSDATUM: earClin® Oorspray Zie omverpakking. Na 
opening 1 maand houdbaar. 

7. CONTACTGEGEVENS 
Vragen? Neem gerust contact met ons op: 085 444 202

Distributeur  Fabrikant
TheOTCLab                       PK Benelux BV
Paulus Potterstraat 20     Vluchtoord 17
1071 DA, Amsterdam     5406 XP, Uden
Nederland      Nederland
www.theotclab.com 
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