הוראות שימוש בעברית
תיאור קצר של המוצר
® Antinitusהוא מוצר להקלת אי-הנוחות הנגרמת מטנטון ( ,)tinnitusשיטה שפותחה ויוצרה בשוודיה לאחר שנות מחקר
רבות Antinitus® .הוא קל לשימוש והפעלתו אינה כרוכה בכאבים Antinitus® .יוצר מחומרים שאינם מגרים את העור.
טנטון (המכונה גם צפצופים באוזניים) מהווה בעיה נפוצה המשפיעה על כ 10-עד  15אחוז מהאוכלוסייה .הטנטון הוא תחושה
של שמיעת צליל באוזן אחת או בשתיהן ,או בתוך הראש ,בהיעדר מקור צליל חיצוני מתאים.
לפני השימוש ב ,Antinitus®-קראו את ההוראות בקפידה .פנו לרופא שלכם עם כל שאלה או חשש בנוגע למצבכם
הבריאותי.
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 .1מה מכילה חפיסת ®?Antinitus
החפיסה מכילה קופסה פנימית עם  21מדבקות ® Antinitusוכן הוראות שימוש.

 .2למה משמש ®?Antinitus
® Antinitusמשמש להקלה על אי-הנוחות הנגרמת עקב טנטון אצל מבוגרים .מדבקות ® Antinitusהן מוצר חד-פעמי שיש
להחליפו מידי יום כדי להשיג את התוצאות הטובות ביותר.

 .3מהו אופן הפעולה של ®?Antinitus
® Antinitusהוא מדבקה שנועדה להקל על אי-הנוחות הנגרמת עקב טנטון .המדבקה מכילה עדשה ייחודית היוצרת אות
מכוון שנועד לווסת ,באופן ישיר או בלתי ישיר ,את תפקוד העצבים במערכת השמיעה כדי להקל על אי-נוחות הנגרמת
מטנטון.

ניסויים קליניים והניסיון הקליני שהצטבר הראו ש Antinitus®-יכול להקל על תסמיני הטנטון וש Antinitus®-בטוח מאוד
לשימוש.

 .4אזהרות ואמצעי זהירות
– אם אתם סובלים מטנטון ומפגיעה חד-צדדית בשמיעה (הבדלים ברמת השמיעה בין שתי האוזניים) ללא סיבה ידועה ,או אם
יש לכם טנטון פועם (כמו הדופק שלכם) או כל תסמין אחר באוזניים ,עליכם לפנות לרופא לפני כל שימוש ב.Antinitus®-
– ® Antinitusהוא מדבקה שנועדה להקל רק על אי-הנוחות הנגרמת עקב טנטון.
– השימוש ב Antinitus®-לא נחקר אצל ילדים ,ולכן אין להשתמש בו להקלת אי-נוחות עקב טנטון אצל ילדים מתחת לגיל
 18אלא על פי מרשם רופא.
– אין להשתמש ב Antinitus®-על עור פגום או מגורה.
– במקרה של גירוי בעור ,יש להפסיק להשתמש ב Antinitus®-עד להפסקת הגירוי .אפשר להתחיל בטיפול ברגע שהגירוי
ייעלם.
– אם נתקלתם בתגובה אלרגית בעת השימוש ב ,Antinitus®-עליכם להפסיק להשתמש במוצר ,ולפנות לרופא.
– אין להשתמש ב Antinitus®-בשילוב עם טיפולים אחרים בטנטון ,אלא על פי קביעת רופא.
– לא ידוע על שום השפעה של ® Antinitusעל תרופות פרמצבטיות ,וניתן להשתמש בו אלא אם כן הרופא יעץ אחרת.
– לא ידוע על שום השפעה של ® Antinitusעל עזרי שמיעה ,וניתן להשתמש בו אלא אם כן הרופא יעץ אחרת.
– התסמינים של טנטון עלולים לגדול בתחילת הטיפול ,אך בדרך כלל הם פוחתים לאחר מספר ימים.
– השימוש ב Antinitus®-אינו מומלץ לנשים בהיריון או לנשים מיניקות ,שכן לא עדיין נערכו ניסויים קליניים על קבוצה
זו.
– השפעתו של ® Antinitusמשתנה מאדאם לאדם ,ואין הוא יעיל אצל כל אחד.
– אין להשתמש במדבקות ® Antinitusפגומות או במדבקות מאריזה פגומה.
– אין לעשות במדבקות שימוש חוזר.
– יש להרחיק את המוצר מהישג ידם של ילדים.

מידע כללי:
– ® Antinitusהוא התקן רפואי בעל סימון .CE

 .5כיצד משתמשים ב?Antinitus®-
הצמידו את מדבקת ® Antinitusעל פי ההוראות בסעיף "אופן השימוש" .יש להחליף את המדבקה אחת ליום ולהשאיר אותה
במקומה למשך  24שעות .אין להשתמש במדבקת ® Antinitusבמשך למעלה מ 21-ימים רצופים .יש להשתמש רק במדבקה
אחת בכל פעם.

הדביקו את המדבקה מאחורי האוזן שבה יש לכם תסמיני טנטון .אם הבעיה קיימת בשתי האוזניים ,הדביקו את המדבקה
מאחורי האוזן עם התסמינים החמורים יותר .רעיון טוב הוא להחליף את המדבקה בערך באותו זמן מדי יום ,למשל אחרי
ארוחת הבוקר או לאחר מקלחת ,כדי שתזכרו להדביק מדבקת ® Antinitusחדשה.
לאחר פתיחת המדבקה ,חובה להשתמש בה מיד ולהחליפה אחת ליום .אין לעשות במדבקה שימוש חוזר ,ולא ניתן לערוב להשפעה
של שימוש חוזר שכזה .מכיוון שטנטון מופיע באופן שונה אצל בני אדם שונים ,השפעת המדבקה עשויה להשתנות מאדם לאדם.
אחת המסקנות מהמחקרים שנעשו היא שההשפעה המקלה של המדבקות גדלה לאחר סיום הטיפול.
במהלך הטיפול ניתן לנהל חיים רגילים ואין צורך לבצע כל שינוי בדברים כגון אימוני כושר ,שהות מחוץ לבית או עיצוב השיער.

טנטון חוזר
אם תסמיני הטנטון גדלים/חוזרים לאחר מחזור טיפול ,ניתן להתחיל להשתמש ב Antinitus®-מחדש ארבעה שבועות לאחר
תום מחזור הטיפול הקודם.

 .6אחסון
אחסנו את המדבקות בקופסה המקורית במקום יבש בטמפרטורת החדר ( 18°Cעד  )25°Cיש להרחיק מאור שמש ישיר.
תאריך התפוגה מודפס על גבי האריזה .לאחר פתיחת המדבקה ,חובה להשתמש בה מיד ולהחליפה אחת ליום .ניתן להשליך
מדבקות ® Antinitusמשומשות עם האשפה הביתית .את הקופסה ואת הוראות השימוש ניתן למחזר כנייר לאחר תקופת
הטיפול.

 .7פרטי יצירת קשר
היצרן:
Antinitus AB
Nybrogatan 39
SE-114 39 Stockholm
Sweden
למידע נוסף ,בקרו באתר www.antinitus.com

אופן השימוש
 .1הדביקו את מדבקת ® Antinitusמאחורי האוזן שבה יש לכם תסמיני טנטון .אם הבעיה קיימת בשתי האוזניים,
הדביקו את המדבקה מאחורי האוזן עם התסמינים החמורים יותר .נקו את העור מאחורי האוזניים בזהירות במים
ובסבון .יבשו את המקום היטב לפני הדבקת ® Antinitusשכן המדבקה לא תידבק לעור שמנוני או לח.

 .2לפני השימוש ,בדקו שהמדבקה לא נפגמה .פתחו אותה על פי האיור.

 .3הסירו את פילם ההגנה מגב המדבקה על פי האיור.
 .4החזיק שיער ארוך וגולש בצד ביד אחת ,וביד השנייה הדביקו את מדבקת ® Antinitusמאחורי האוזן ,על פי
האיור .לחצו על המדבקה בזהירות כדי לוודא שהיא תידבק לעור היטב.
 .5לאחר הסרת מדבקת ® ,Antinitusנקו את העור במים ובסבון .להדבקת מדבקת ® Antinitusחדשה ,עקבו אחר
ההוראות באיורים .4–1

