
DANSK BRUGSANVISNING 

Kortfattet produktbeskrivelse 

Antinitus® er en metode til lindring af ubehag ved tinnitus, og som er udviklet og fremstillet i Sverige 

efter mange års forskning og undersøgelser. Antinitus® er nem at bruge og smertefri at påføre. 

Antinitus® fremstilles af materiale, som er skånsomt mod huden.  

Tinnitus er et velkendt problem, der påvirker omtrent 10-15 % af befolkningen. Tinnitus er en 

lydoplevelse i det ene eller begge ører eller i hovedet uden nogen tilsvarende ekstern lydkilde. 

Læs omhyggeligt instruktionerne, inden du benytter Antinitus®. Hvis du har spørgsmål eller er i tvivl 

om noget vedr. din helbredstilstand, bedes du søge lægehjælp. 
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1. Hvad indeholder en pakke med Antinitus®? 

Pakken indeholder en inderæske med 21 Antinitusplåster® samt brugsanvisning. 

 

2. Hvad bruges Antinitus® imod? 

Antinitus® anvendes til at lindre ubehag ved tinnitus hos voksne. Antinitusplåster® er et 

engangsprodukt, som skal udskiftes hver dag for at opnå det bedste resultat.  

 

3. Hvordan fungerer Antinitus®? 

Antinitus® er et plaster, som er udformet til at mindske ubehag ved tinnitus. Plastret indeholder en 

unik skærm/linse, der danner et struktureret signal, som forventes direkte eller indirekte at regulere 

nervefunktionen i lydsystemet, således at ubehaget ved tinnitus reduceres. 

 



Kliniske undersøgelser af Antinitus® 

Kliniske undersøgelser og klinisk erfaring viser, at Antinitus® kan lindre besværet ved tinnitus, og at 

Antinitus® er meget sikkert at bruge. 

 

4. Advarsler og forsigtighedstiltag 

– Hvis du har tinnitus og ensidigt hørenedsættelse (forskellig hørelse på ørene) uden kendt årsag, eller 

hvis du har pulserende tinnitus (som din puls) eller andet ørebesvær, skal du først rådføre dig med din 

læge, før du påbegynder brug af Antinitus®. 

– Antinitus® er en metode, der alene er udviklet til lindring af ubehag ved tinnitus. 

– Antinitus® er ikke blevet nærstuderet på børn og må derfor ikke benyttes til lindring af ubehag ved 

tinnitus hos børn under 18 år, medmindre lægen har ordineret andet.  

– Antinitus® må ikke bruges på beskadiget eller irriteret hud. 

– Hvis huden bliver irriteret, skal du ophøre med at benytte Antinitus®, indtil irritationen er 

forsvundet. Behandlingen kan fortsætte, så snart irritationen er ophørt. 

– Hvis du får en allergisk reaktion, når du benytter Antinitus®, skal du ophøre med at benytte 

produktet og søge lægehjælp. 

– Antinitus® må ikke benyttes i kombination med anden tinnitusbehandling, medmindre dette er 

lægeordineret. 

– Antinitus® har ingen kendt påvirkning på lægemidler og kan benyttes i det omfang, lægen ikke 

fraråder det. 

– Antinitus® har ingen kendt påvirkning på høreapparater og kan benyttes i det omfang, lægen ikke 

fraråder det. 

– Tinnitusbesværet kan forøges i begyndelsen af behandlingen men aftager normalt efter nogle dage. 

– Brug af Antinitus® anbefales ikke ved graviditet eller amning, eftersom ingen kliniske undersøgelser 

er blevet gennemført for denne gruppe. 

– Antinitus®'s effekt varierer fra person til person og fungerer ikke hos alle. 

– Brug ikke beskadigede Antinitusplåster® eller plastre fra en beskadiget emballage. 

– Plastrene må ikke genbruges. 

– Opbevares utilgængeligt for børn. 

 

 

Generelle oplysninger: 

– Antinitus® er et CE-registreret medicinteknisk produkt. 

 



5. Hvordan bruges Antinitus®? 

Påfør Antinitusplåstret® på den måde, der er beskrevet i instruktionerne vedr. PÅFØRING. Plastret 

skal udskiftes hver dag og bruges i 24 timer ad gangen. Brug ikke Antinitus® mere end 20 dage i træk. 

Benyt kun ét plaster ad gangen.  

Påfør plastret bag det øre, hvor du oplever besvær med tinnitus. Hvis du oplever besvær med begge 

ører, skal du påklæbe plastret bag det øre, hvor du oplever mest besvær. Det er en god idé at skifte 

plaster ved omtrentlig samme tid samme dag, f.eks. efter morgenmad eller i forbindelse med brusebad, 

således at du får hjælp til at huske, hvornår det er tid til at påføre et nyt Antinitusplåster®. 

Når plastret er blevet åbnet, skal det benyttes med det samme og udskiftes hver dag. Plastret må ikke 

genbruges, og der kan ikke garanteres for effekten. Eftersom tinnitus ytrer sig på forskellig vis fra 

person til person, kan effekten variere. Erfaringer fra undersøgelserne viser, at de lindrende effekter 

tiltager, når behandlingsperioden er afsluttet. 

 

Du kan fortsætte dit liv, som du plejer, under behandlingen, og du behøver ikke at foretage nogen 

ændringer i forhold til eksempelvis træning, ophold indendørs og udendørs eller opsætning af hår. 

 

Tilbagevendende tinnitus 

Hvis tinnitusbesværet forøges/vender tilbage efter en behandlingsperiode, kan brug af Antinitus® 

gentages i fire uger efter den foregående behandling. 

 

6. Opbevaring 

Opbevar plastret i æsken på et tørt sted ved stuetemperatur ved stuetemperatur (18-25 °C). Undgå 

direkte sollys. Udløbsdatoen fremgår af emballagen. Når plastret er blevet åbnet, skal det benyttes med 

det samme og udskiftes hver dag. Et brugt Antinitusplåster® kan kasseres som almindeligt 

husholdningsafald eller som brændbart affald. Æsken og brugsanvisningen kan sorteres som 

papiraffald efter behandlingsperioden. 

 

7. Kontaktoplysninger 

Producent:  

Antinitus AB 

Nybrogatan 39 

S-11439 Stockholm 

Sverige 

 

Der findes yderligere oplysninger på www.antinitus.com  

 

 

 



PÅFØRING 

1. Påfør Antinitusplåstret® bag det øre, hvor du oplever besvær med tinnitus. Hvis du oplever 

besvær med begge ører, skal du påklæbe plastret bag det øre, hvor du oplever mest besvær. 

Rengør omhyggeligt huden bag øret med vand og sæbe. Lad huden tørre helt, før 

Antinitusplåstret® påføres, eftersom det ikke sætter sig ordentligt fast på olieret eller fugtig 

hud. 

 

2. Kontroller emballagen før brug for at sikre, at plastret ikke er beskadiget. Åbn emballagen 

som vist på billedet. 

 

3. Træk forsigtigt beskyttelsesarket på bagsiden af som vist på billedet. 

 

4. Tag fat i løst hår med den ene hånd, og påfør Antinitusplåstret® bag øret med den anden hånd 

som vist på billedet. Tryk forsigtigt på plastret for at sikre, at det fæstnes godt imod huden. 

 

5. Rens huden med vand og sæbe, når du har fjernet Antinitusplåstret®. Følg instruktionerne i 

figur 1 til 4, når du påfører et nyt Antinitusplåster®. 

 


