
 
 
 
МК    OTO OLIVE OIL®-спреј раствор за уво 30мл 
 
Состав: 

Paraffinumliquidum,Olive oil,Isopropyl Myristate, Mentha piperita oil,Tocopheryl acetate,Retinol,Tea Tree 
oil,Butylated hydroxytoluene 
Дејство: 

Растворот содржи маслиново масло кое го омекнува церуменот и го олеснува неговото 
отстранување.Одстранување на церуменот на овој начин е потполно едноставен и природно со што 
се намалува потребата за чистење на увото со испирање.Растворот може да се применува и 
превентивно за природно самопрочистување на увото и спречување на формирање на церуминозен 
чеп.Маслото од чајно дрво содржано во препаратот делува како природен антимикотик и 
противвоспалително, намалува можност за развој на бактериски и габични инфекции во увото, 
додека витаминот А стимулира епителизација на иритирана и воспалена ушна слузокожа. 
Употреба: 

- Кај прекумерно создавање на церумен 
- Кај веќе формиран церуминозен чеп 
- Превентивно кај пливачи, нуркачи и лица склони кон инфекции на надворешен ушен канал 
- За одржување на хигиена на уво 
- Се препорачува кај лица кои носат слушни апарати бидејќи тие се подложни на формирање 

на церуминозен чеп 
- При задржување на вода во уво при престој во топла и влажна клима,при потење,капење 

или несоодветна употреба на воден раствор за чистење на уво. 
Начин на употреба: 

Пред употреба шишето со растворот загрејте го со држење во рака (1 минута). Навалете ја главата 
бочно и вбризгајте доза од спрејот, притоа внимавајте на дозерот, само малку наслонете го на 
ушната школка. Кај деца благо повлечете ја ушната школка наназад, па потоа вбризгајте од 
растворот. 

- За одржување на хигиена на уво и превенција, вбризгајте по една доза од спрејот во уво (кај 
возрасни по потреба може и повеќе пати) и оставете да делува 5 минути држејќи ја главата 
навалена на страна. После тоа исправете ја главата и оставете вишокот од растворот да 
истече и избришете се.Постапката повторете ја 2-3 пати неделно, а кај лица кои носат 
слушни апарати може и повеќе пати неделно. 

- При формиран церуминозен чеп вбризгајте една доза од спрејот во уво (кај возрасни по 
потреба може и повеќе пати) и оставете да делува 10 минути држејќи ја главата во 
странична положба.По потреба повторете ја постапката.Не користете стапчиња за уво за 
одстранување на омекнатиот церумен, туку само оставете ја содржината да истече и потоа 
избришете се. 

Напомена: 

- Препаратот не е наменет за деца под 3 годишна возраст. 
Препаратот не го користете доколку постои 

- Перфорација или недостаток на ушно тапанче 
- Преосетливост на некои од состојките во препаратот 
- Повреда на ушен канал 
- Пред и после хируршка интервенција 
- Страно тело во уво 

Во случај на болка во уво побарајте совет од лекар. 
Начин на чување: Препаратот чувајте го на температура до 25ºC, вон дофат на деца. 
Рок на употреба: 2 години 
Пакување: Кутија со шише од 30мл раствор со дозирен спреј. 
Произведува: Есенса доо, Слободна зона Белград, Вилине Воде бб, Р.Србија 
Увозник и дистрибутер: Септима дооел, ул. Сава Ковачевиќ 13 бр.9,Скопје,Р.Македонија, тел. 02 30 
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