
Ø Na predchádzanie zápalov vonkajšieho zvukovodu. 

Pre dokonalé vyčistenie ušného boltca niekoľkokrát nastriekajte CERUSTOP ušný olej v spreji 
na vatový tampón a s jeho pomocou utrite prilepený ušný maz, špinu a kožné lupiny na ušnom boltci. 

25: Pokyny pre skladovanie: l Neskladujte pri teplote pod 8 °C  a nad 25 °C! 8:

Po umytí vodou vysušte boltec suchým uterákom. Odporúčame tiež použiť NORMISON ušné kvapky 
pre rýchlu regeneráciu prirodzene kyslého ochranného kožného krytu vonkajšieho zvukovodu.

CERUSTOP ušný olej v spreji nie je liek. Pri ušných bolestiach alebo silne priľnutej ušnej mazovej zátke 
musíte bezodkladne vyhľadať lekársku pomoc! 

Veľkosť balenia: 10 ml fľaštička s aplikátorom. 1 rozprašovacia dávka = 0,1 ml.

CERUSTOP ušný olej v spreji je tiež vhodný pre nositeľov načúvacích prístrojov. 

Aby ste zabránili vytekaniu prebytočného ušného oleja, zapchajte ucho malým vatovým tampónom, 
pričom tampón musíte vložiť do ucha len voľne a nikdy ho nesmiete zatlačiť dovnútra zvukovodu. Po cca 
10 minútach pôsobenia ucho šetrne vypláchnite teplou vodou, pokiaľ možno s pomocou ručnej sprchy. 

Nezavádzajte si žiadne cudzie telesá (napr. vatové tyčinky) do zvukovodu! 

M Výrobca: MoNo chem-pharm Produkte GmbH, Leystrasse 129, A-1200 Viedeň, Rakúsko

CERUSTOP ušný olej v spreji je určený pre dospelých a deti od 3 rokov.    

Pri silne stvrdnutom maze sa odporúča celý postup viackrát zopakovať. 

Ø Na vyčistenie ušného boltca a vonkajšieho zvukovodu.

Distribútor: SIGMAPHARM Arzneimittel GmbH, A-1200 Viedeň, Rakúsko

Terapeutické indikácie – na čo sa CERUSTOP ušný olej v spreji používa? 

CERUSTOP ušný olej v spreji sa môže použiť pred výplachom ucha, ktorý vykoná ušný lekár.  

Ø Na rozpustenie a odstránenie prebytočného alebo stvrdnutého ušného mazu. 

Ø Ak ste precitlivení (alergickí) na niektorú látku obsiahnutú v prípravku.

Zvláštne upozornenie pre bezpečné používanie: 

Doba použiteľnosti: 36 mesiacov. Po prvom otvorení nepoužívajte dlhšie ako 8 týždňov.

Kedy sa nesmie používať CERUSTOP ušný olej v spreji? 

Fľaštičky musia byť stále uzavreté a uchovávané mimo dosahu detí!   

Distribútor pre SR: Agency MM Health SK s.r.o., Sokolská 38, 900 89 Častá, Slovenská republika

Dávkovanie a spôsob použitia – ako sa má CERUSTOP ušný olej v spreji používať? 
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i Pred použitím si pozorne prečítajte príbalový leták!  g Šarža H  Spotrebujte pred

Pre odstránenie prebytočného alebo stvrdnutého ušného mazu sa odporúča nastriekať do vonkajšieho 
zvukovodu: u dospelých 2-3 vstreky, u detí 1-2 vstreky CERUSTOP ušného oleja v spreji. CERUSTOP 
ušný olej v spreji má mať pred použitím pokiaľ možno telesnú teplotu. 

 

CERUSTOP ušný olej v spreji sa môže používať v tehotenstve a pri kojení. 

Ø Pri zapálenom zvukovode a perforovanej bubienkovej blane (diera v bubienku).

CERUSTOP ušní olej ve spreji není lék. Při ušních bolestech anebo silně ulpívající ušní mazové zátce 
musíte neprodleně vyhledat lékařskou pomoc! 

Kdy se nesmí používat CERUSTOP ušní olej ve spreji? 

Nezavádějte si žádná cizí tělesa (např. vatové tyčinky) do zvukovodu! 

Lahvičky musí být stále uzavřeny a uchovávány mimo dosah dětí!   

Zvláštní upozornění pro bezpečné používání:

Ø Jste-li přecitlivělí (alergičtí) na některou látku obsaženou v přípravku.
Ø Při zaníceném zvukovodu a perforované bubínkové bláně (díra v bubínku).

K odstranění přebytečného anebo zatvrdlého ušního mazu se doporučuje nastříkat do zevního 
zvukovodu:  U dospělých 2 - 3 střiky, u dětí 1 - 2 střiky CERUSTOPU ušního oleje ve spreji. 

Při silně zatvrdnutém mazu se doporučuje celý postup několikrát zopakovat.

Dávkování a způsob použití – jak se má CERUSTOP ušní olej ve spreji používat? 

CERUSTOP ušní olej ve spreji se může použít před výplachem ucha, provedeným ušním lékařem.   

CERUSTOP ušní olej ve spreji je určen pro dospělé a děti od 3 let.    

Ø K vyčištění ušního boltce a zevního zvukovodu.

Pro dokonalé vyčištění ušního boltce několikrát nastříkejte CERUSTOP ušní olej ve spreji na vatový 
tampon a s jeho pomocí otřete ulpívající ušní maz, špínu a kožní lupy na ušním boltci. Po omytí vodou 
vysušte boltec suchým ručníkem. 
Doporučujeme také použít NORMISON ušní kapky k rychlé regeneraci přirozeně kyselého ochranného 
kožního krytu zevního zvukovodu.  

Ø K rozpouštění a odstranění přebytečného nebo zatvrdlého ušního mazu. 

CERUSTOP ušní olej ve spreji má mít před použitím pokud možno tělesnou teplotu. Abyste zabránili 
vytékání přebytečného ušního oleje, ucpěte ucho malým vatovým tamponem, přičemž tampon musíte 
vložit do ucha pouze volně a nikdy ho nesmíte zatlačit dovnitř zvukovodu. Po cca 10 minutách působení 
ucho šetrně vypláchněte teplou vodou, pokud možno s pomocí ruční sprchy. 

 Terapeutické indikace – na co se CERUSTOP ušní olej ve spreji používá? 

Ø K předcházení zánětům zevního zvukovodu. 

CERUSTOP ušní olej ve spreji může být užíván v těhotenství a při kojení. 

CERUSTOP ušní olej ve spreji se nastříká do zevního zvukovodu, proniká do ušního mazu a činí maz 
rozpustnější a proto snadněji odstranitelný. Zatvrdlý ušní maz významně snižuje schopnost slyšení 
a může vést i k zánětům zevního zvukovodu. Proto musí být z ucha pravidelně odstraňován!
CERUSTOP ušní olej ve spreji je také vhodný pro nositele naslouchadel. 

Distributor: SIGMAPHARM Arzneimittel GmbH, A-1200 Vídeň, Rakousko
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M Výrobce: MoNo chem-pharm Produkte GmbH, Leystrasse 129, A-1200 Vídeň, Rakousko

25: Pokyny pro skladování: l Neskladujte při teplotě pod 8 °C  a nad 25 °C. 8:

Distributor v ČR: Agency MM Health s.r.o., U vily 463, 691 05 Zaječí  

Velikost balení: 10 ml lahvička s rozstřikovačem. 1 vstřikovaná dávka =0,1 ml.
Doba použitelnosti: 36 měsíců. Po prvním otevření nepoužívejte déle než 8 týdnů.

i Před použitím si pozorně přečtěte příbalový leták!    g Šarže H   Spotřebujte před

Čo je CERUSTOP ušný olej v spreji?
CERUSTOP ušný olej v spreji slúži na odstránenie prebytočného alebo stvrdnutého ušného mazu 
(cerumenu) vo zvukovode a na prevenciu zápalu vonkajšieho zvukovodu.

®CERUSTOP  ušný olej v spreji 

Čo obsahuje CERUSTOP ušný olej v spreji? 
Kaprylový/kaprinový triglycerid, parafínový olej, isostearyl isostearát, mandľový olej, PEG-40 peroleát 
sorbitanu, BHA/BHT, vitamín E.

Aké vlastnosti má CERUSTOP ušný olej v spreji? 
CERUSTOP ušný olej v spreji sa nastrieka do vonkajšieho zvukovodu, preniká do ušného mazu a tým ho 
urobí rozpustnejším a takisto lepšie odstrániteľným. Stvrdnutý ušný maz významne znižuje schopnosť 
počutia  a môže viesť i k zápalu vonkajšieho zvukovodu. Preto musí byť z ucha pravidelne odstraňovaný!

PRÍBALOVÝ LETÁK

Zdravotnícka pomôcka

Pri poškodenom ušnom bubienku/strednom uchu, poraďte sa so svojím lekárom skôr, než použijete 
CERUSTOP ušný olej v spreji.

Při poškozeném ušním bubínku / středním uchu, poraďte se se svým lékařem dříve, než použijete 
CERUSTOP ušní olej ve spreji.  

Zdravotnický prostředek

®CERUSTOP  ušní olej ve spreji 

PŘÍBALOVÝ LETÁK

Co je CERUSTOP ušní olej ve spreji?

Co je obsaženo v CERUSTOP ušním oleji ve spreji? 

CERUSTOP ušní olej ve spreji slouží k odstraňování přebytečného nebo zatvrdlého ušního mazu 
(cerumenu) ze zvukovodu, k prevenci zánětů zevního zvukovodu.

Kaprylový/kaprinový triglycerid, parafinový olej, isostearyl isostearát, mandlový olej, PEG-40 peroleát 
sorbitanu, BHA/BHT, vitamin E.

Jaké vlastnosti má  CERUSTOP ušní olej ve spreji? 
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