SVENSK BRUKSANVISNING
Kort produktbeskrivning
Antinitus® är en metod för lindring av obehag vid tinnitus och utvecklad och framtagen i Sverige efter
många års forskning och studier. Antinitus® är enkelt att använda och appliceras smärtfritt.
Antinitus® tillverkas av material som är skonsamma mot huden.
Tinnitus är ett vanligt problem som påverkar ungefär tio till femton procent av befolkningen. Tinnitus
är en ljudupplevelse i ett eller båda öronen, eller i huvudet utan någon motsvarande extern ljudkälla.
Läs noggrant instruktionerna innan du använder Antinitus®. Om du har frågor eller funderingar som
rör ditt tillstånd ska du rådfråga sjukvården.
INNEHÅLL
1. Vad innehåller en förpackning Antinitus®?
2. Vad används Antinitus® för?
3. Hur fungerar Antinitus®?
4. Varningar och försiktighet
5. Hur använder du Antinitus®?
6. Förvaring
7. Kontaktuppgifter
8. Applicering

1. Vad innehåller en förpackning Antinitus®?
Förpackningen innehåller en ask med 21 Antinitusplåster®, bruksanvisning med instruktioner för
användning och en ask.

2. Vad används Antinitus® för?
Antinitus® används för att lindra obehag vid tinnitus hos vuxna. Antinitusplåster® är en
engångsprodukt som ska bytas varje dag för att få bästa resultat.

3. Hur fungerar Antinitus®?
Antinitus® är ett plåster som är utformat för att minska obehagen vid tinnitus. Plåstret innehåller ett
unikt raster/lins som skapar en organiserad signal, som förväntas, direkt eller indirekt, reglera
nervfunktionerna i ljudsystemet för att lindra obehagen vid tinnitus.
Kliniska studier och klinisk erfarenhet visar att Antinitus® kan lindra besvären vid tinnitus och att
Antinitus® är mycket säkert att använda.

4. Varningar och försiktighet
– Om du har tinnitus och ensidig hörselnedsättning (olika hörsel på öronen) utan känd orsak eller om
du har pulserande tinnitus (som din puls) eller andra öronbesvär ska läkare först konsulteras innan
du börjar använda Antinitus®.
– Antinitus® är en metod endast för lindring av obehag vid tinnitus.
– Antinitus® har inte studerats på barn och ska därför inte användas för lindring av obehag vid
tinnitus hos barn under 18 år såvida inte läkare har ordinerat detta.
– Antinitus® ska inte användas på skadad eller irriterad hud.
– Om huden blir irriterad ska du sluta använda Antinitus® tills irritation har upphört. Behandlingen
kan fortsätta så snart irritationen har upphört.
– Om du får en allergisk reaktion när du använder Antinitus® ska du sluta använda produkten och
kontakta läkare.
– Antinitus® ska inte användas i kombination med annan tinnitusbehandling såvida inte läkare har
ordinerat detta.
– Antinitus® har ingen känd påverkan på läkemedel och kan användas såvida inte läkare har avrått.
– Antinitus® har ingen känd påverkan på hörapparater och kan användas såvida inte läkare har
avrått.
– Tinnitusbesvären kan öka i början av behandlingen, men avtar vanligen efter några dagar.
– Användning av Antinitus® rekommenderas inte vid graviditet eller amning eftersom inga kliniska
studier har gjorts på denna grupp.
– Antinitus® effekt är individuellt varierande och fungerar inte för alla.
– Använd inte skadade Antinitusplåster® eller plåster från en skadad förpackning.
– Plåstren får inte återanvändas.
– Förvaras utom räckhåll för barn.

Allmän information:
– Antinitus® är en CE-registrerad medicinteknisk produkt.

5. Hur använder du Antinitus®?
Fäst Antinitusplåstret® på det sätt som beskrivs i instruktionerna för APPLICERING. Plåstret ska bytas
ut varje dag och användas i tjugofyra timmar. Använd inte Antinitus® mer än tjugoen dagar i följd.
Använd bara ett plåster i taget.
Fäst plåstret bakom det öra där du har tinnitusbesvär. Om du har problem med båda öronen fäster
du plåstret bakom örat med störst besvär. Det är en bra idé att byta plåster vid ungefär samma tid
samma dag, t.ex. efter frukost eller i samband med dusch, för att hjälpa dig att komma ihåg att sätta
på ett nytt Antinitusplåster®.
När plåstret har öppnats ska det användas direkt och bytas varje dag. Plåstret får inte återanvändas
och effekten kan inte garanteras. Eftersom tinnitus yttrar sig på olika sätt för olika personer kan
effekten variera. En erfarenhet från studierna är att de lindrande effekterna tilltar efter
behandlingsperiodens slut.
Du kan leva precis som vanligt under behandlingen och behöver inte göra några ändringar alls
beträffande exempelvis träning, vistelse inom- eller utomhus eller håruppsättning

Återkommande tinnitus
Om tinnitusbesvären ökar/återkommer efter en behandlingsperiod kan användningen av Antinitus®
återupptas fyra veckor efter den föregående behandlingen.

6. Förvaring
Förvara plåstren kvar i asken på en torr plats i rumstemperatur (18 °C till 25 °C). Undvik direkt solljus.
Utgångsdatum anges på förpackningen. När plåstret har öppnats ska det användas direkt och bytas
varje dag. Använda Antinitusplåster® kan kasseras med vanliga hushållssopor eller som brännbart
avfall. Asken och bruksanvisningen kan sorteras som pappersavfall efter behandlingsperioden.

7. Kontaktuppgifter
Tillverkare:
Antinitus AB
Nybrogatan 39
SE-114 39 Stockholm
För ytterligare information, se www.antinitus.com

APPLICERING
1. Fäst Antinitusplåstret® bakom det öra där du har tinnitusbesvär. Om du har problem med
båda öronen fäster du plåstret bakom örat med störst besvär. Rengör noggrant huden
bakom örat med tvål och vatten. Torka ordentligt innan Antinitusplåstret® appliceras
eftersom det inte fäster på oljig eller fuktig hud.

2. Kontrollera förpackningen före användning för att säkerställa att plåstret inte är skadat.
Öppna som bilden visar.

3. Dra försiktigt av skyddet på baksidan som bilden visar.

4. Håll undan långt, utsläppt hår med ena handen och fäst Antinitusplåstret® bakom örat med
den andra handen som bilden visar. Tryck försiktigt fast plåstret för att säkerställa att det
fäster ordentligt mot huden.

5. Rengör huden med tvål och vatten när du har tagit bort Antinitusplåstret®. Följ
instruktionerna i figur 1 till 4 när du applicerar ett nytt Antinitusplåster®.

