اال س تخدام ت ع ل يمات
وصف مختصر للمنتج
يستخدم ® Antinitusفي تخفيف االنزعاج الناتج عن طنين األذن ،وقد تم تطوير وإنتاج هذا المنتج في السويد بعد سنوات عدة من
الدراسات واألبحاث .يتميز ® Antinitusبسهولة االستخدام من خالل عملية بسيطة بدون آالم .وقد تم تصنيع هذا المنتج باستخدام
مواد لطيفة على الجلد.
يعد طنين األذن من المشاكل الشائعة التي تؤثر على عشرة إلى خمس عشرة في المائة تقريبًا من السكان .ويقصد به الحساسية إلى
الصوت في أذن واحدة أو كلتا األذنين ،أو داخل الرأس ،مع عدم وجود مصدر صوت خارجي مطابق.
اقرأ التعليمات جيدًا قبل استخدام ® .Antinitusإذا كانت لديك أي أسئلة أو تخوفات بخصوص حالتك ،يجب الرجوع إلى مقدم الرعاية
الصحية الخاص بك.
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 .1ما هي محتويات عبوة ®Antinitus؟
تحتوي العبوة على علبة داخلية بها  21لصقة ® Antinitus patchesوتعليمات االستخدام.

 .2ما األغراض التي يستخدم فيها ®Antinitus؟
يستخدم ® Antinitusفي تخفيف االنزعاج الناتج عن طنين األذن لدى البالغين .لصقات ® Antinitus patchesهي منتجات قابلة
للتخلص منها يجب استبدالها كل يوم للحصول على أفضل نتائج.

 .3كيف يعمل ®Antinitus؟
صممت لصقات ® Antinitusلتخفيف االنزعاج الناتج عن طنين األذن .تحتوي اللصقة على بؤرة /عدسة خاصة تولد إشارة منظمة
يتوقع أن تنظم وظائف العصب ،بشكل مباشر أو غير مباشر ،في الجهاي السمعي لتخفيف االنزعاج الناتج عن طنين األذن.

تشير الدراسات والتجارب السريرية إلى أن ® Antinitusقادر على تخفيف أعراض طنين األذن وأنه آمن جدًا في االستخدام.

 .4التحذيرات واإلجراءات االحترازية
 إذا كنت تعاني من طنين األذن وضعف السمع في إحدى األذنين (عدم تطابق مستوى السمع بين كلتا األذنين) ألسباب غير معروفة،أو إذا كنت تعاني من الطنين النابض (مثل نبض القلب) أو أعراض األذن األخرى ،يجب الرجوع إلى الطبيب قبل استخدام
®.Antinitus
 يستخدم ® Antinitusفقط في تخفيف االنزعاج الناتج عن طنين األذن. لم يخضع ® Antinitusللدراسة لدى األطفال وبالتالي يجب أال يستخدم في تخفيف االنزعاج من طنين األذن لدى األطفال دون سن 18سنة إال إذا كان ذلك بوصفة طبية.
 يجب أال يستخدم ® Antinitusمع األشخاص أصحاب البشرة التالفة أو المتهيجة. في حالة حدوث تهيج في الجلد ،يجب التوقف عن استخدام ® Antinitusحتى يتوقف التهيج .ويمكن استئناف العالج بمجرد اختفاءالتهيج.
 إذا تعرضت ألي تفاعل تحسسي أثناء استخدام ® ،Antinitusيجب التوقف عن استخدام المنتج واالتصال بالطبيب. يجب أال يستخدم ® Antinitusمع أي عالجات لطنين األذن أخرى ،ما لم يكن ذلك بموجب وصفة الطبيب. ليست هناك أي آثار جانبية معروفة لمنتج ® Antinitusعلى العقاقير الدوائية ويمكن استخدامه ما لم يوصي الطبيب بغير ذلك. ليست هناك أي آثار جانبية معروفة لمنتج ® Antinitusعلى مساعدات السمع ويمكن استخدامه ما لم يوصي الطبيب بغير ذلك. يمكن أن تزيد أعراض طنين األذن في بداية العالج ،لكن عادة ً ما ينحسر ذلك بعد بضعة أيام. ال يوصى باستخدام ® Antinitusخالل فترة الحمل أو الرضاعة ألنه لم يتم إجراء أي دراسات سريرية على مثل هذه المجموعات. يتفاوت تأثير ® Antinitusمن شخص آلخر وهو غير مناسب لكل الناس. ال تستخدم لصقات ® Antinitus patchesتالفة أو لصقات من عبوات تالفة. اللصقات غير قابلة إلعادة االستعمال. -يجب االحتفاظ بها بعيدًا عن متناول األطفال.

معلومات عامة:
 -منتج ® Antinitusيحمل عالمة  CEالخاصة باعتماد األجهزة الطبية.

 .5كيف يستخدم ®Antinitus؟
استخدم لصقة حسب التعليمات الموضحة في قسم "االستعمال" .يجب استبدال اللصقة يوميًا وارتدائها لمدة  24ساعة .ال تستخدم
لصقات ® Antinitus patchألكثر من  21يو ًما متصلة .استخدم لصقة واحدة في كل مرة.

ضع اللصقة خلف األذن التي تظهر بها أعراض طنين األذن .إذا كنت تواجه مشاكل في كلتا األذنين ،ضع اللصقة خلف األذن التي
توجد بها األعراض األكثر خطورة .من الجيد أن تستبدل اللصقة في نفس الوقت من اليوم تقريبًا ،بعد اإلفطار أو بعد االستحمام على
سبيل المثال ،لمساعدتك في تذكر مواعيد تغيير لصقة ®.Antinitus patch
يجب استخدام اللصقة بمجرد فتحها واستبدالها يوميًا .يجب أال تعيد استخدام اللصقة لضمان الحصول على التأثير المطلوب .وبما أن
مستوى اإلصابة بطنين األذن يختلف من شخص آلخر ،يمكن أن يتفاوت تأثير العالج أيضًا .تشير إحدى تجارب الدراسات إلى أن
التأثيرات المخففة تزيد بعد اكتمال العالج.
يمكنك أن تمارس حياتك بشكل طبيعي خالل فترة العالج ولن تحتاج إلى إجراء أي تغييرات فيما يتعلق بممارسة التمارين الرياضية
والوقت الذي تقضيه بالداخل أو بالخارج أو طريقة تصفيف شعرك على سبيل المثال.

طنين األذن المتكرر
في حالة ييادة /رجوع أعراض طنين األذن بعد الحصول على مجموعة عالجية ،يمكن استئناف استعمال  Antinitusبعد أربعة
أسابيع من نهاية المجموعة العالجية السابقة.
®

 .6التخزين
تخزن اللصقات في العلبة المخصصة لها في مكان جاف في درجة حرارة الغرفة (من  18إلى  25درجة مئوية) .تحفظ بعيدًا عن ضوء
الشمس المباشر .تاريخ انتهاء الصالحية مطبوع على العبوة .يجب استخدام اللصقة بمجرد فتحها واستبدالها يوميًا .يمكن التخلص من
لصقات ® Antinitus patchesالمستعملة مع النفايات المنزلية العادية أو كنفايات قابلة لالشتعال .ويمكن فصل العلبة وتعليمات
االستعمال كنفايات ورقية بعد فترة العالج.

 .7بيانات االتصال
المصنع:
Antinitus AB
Nybrogatan 39
SE-114 39 Stockholm
السويد
لمزيد من المعلومات ،يرجى ييارة الموقع www.antinitus.com

االستعمال
 .1ضع لصقة ® Antinitus patchخلف األذن التي تظهر بها أعراض طنين األذن .إذا كنت تواجه مشاكل في كلتا األذنين،
ضع اللصقة خلف األذن التي توجد بها األعراض األكثر خطورة .نظف الجلد في منطقة خلف األذن بحرص باستخدام الماء
والصابون .جفف جيدًا قبل وضع لصقة ® Antinitus patchألنها غير قابلة لاللتصاق بالبشرة الزيتية والرطبة.

 .2افحص العبوة قبل االستخدام للتأكد من أن اللصقة غير تالفة .افتحها كما هو مبين.

 .3قشر الطبقة الواقية من الجانب الخلفي للصقة كما هو مبين.

 .4احرص على إبعاد الشعر الطويل والمتطاير بإحدى يديك وضع اللصقة خلف األذن باليد األخرى ،كما هو مبين .اضغط
بحرص على اللصقة للتأكد من التصاقها بالجلد جيدًا.

 .5نظف الجلد بالماء والصابون بعد إيالة لصقة ® .Antinitus patchاتبع التعليمات الموضحة في األشكال  4-1عند وضع
لصقة ® Antinitus patchجديدة.

