
 

BRUKSANVISNING 
 

Revaxör® Olja öronspray som förebygger vaxpropp i örat 
 

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN 

Revaxör Olja är en vårdande olja, som förebygger uppkomst av vaxpropp i örat. Revaxör Olja 
fuktar också huden i hörselgången och minskar därigenom klåda och irritation orsakade av torr hud. 

ANVÄND INTE REVAXÖR® OLJA 

- vid öroninflammation eller ont i örat, 
- vid flytningar från örat, 
- vid trumhinneskada, sprucken eller punkterad trumhinna (t. ex. rör inopererat i trumhinnan), 
- om du är allergisk (överkänslig) mot något av innehållsämnena i Revaxör Olja. 

 
SÄRSKILDA ANVÄNDARGRUPPER 
Om du har koordinationssvårigheter, rörelsesvårigheter eller darrande händer, be någon annan dosera 
Revaxör Olja i din hörselgång. 
 
Barn: Revaxör Olja ska inte användas på barn under ett år utan kontakt med läkare. 
 
Användare av hörapparat: Om du använder hörapparat, sätt den på plats först efter Revaxör Olja har 
absorberats, dvs. tills örat känns torrt.  
 
MÖJLIGA BIVERKNINGAR 
Revaxör Olja har inga kända biverkningar. 
Kontakta läkare eller apotek om du misstänker att Revaxör Olja har gett dig biverkningar. 
 
DOSERINGSANVISNINGAR 
För att förebygga vaxpropp i örat: Spraya 1–2 doser av Revaxör Olja öronspray i hörselgångarna en 
gång i veckan. Regelbunden 
användning av Revaxör Olja förhindrar uppkomst av vaxpropp. Revaxör Olja kan användas så 
länge det behövs. 
 
Behandling av torrhet och klåda i hörselgången: Spraya 1–2 doser av Revaxör Olja öronspray i 
hörselgångarna en gång i veckan eller vid behov. Revaxör Olja kan användas så länge det behövs. 

ANVÄNDNING AV ÖRONSPRAYEN 

1. Värm flaskan med Revaxör Olja i handen i några minuter så att innehållet får 
kroppstemperatur (cirka 37 °C). 

2. Före den första användningen spraya t.ex. i en näsduk eller i annat papper 3–5 gånger så att 
en jämn dusch erhålls. Om sprayflaskan inte använts på ett tag, är det bra att kontrollera att 
sprayen är jämn genom att spraya 1–2 provsprayningar. 

3. Dra försiktigt den övre delen av ytterörat bakåt och uppåt. Håll flaskan upprätt med 
spraymunstycket placerat vid hörselgångens mynning. Spraya 1–2 doser av Revaxör Olja 
öronspray i hörselgången. Dra örsnibben upp och ner försiktigt med en vridande rörelse ett par 
gånger. 

4. Torka av extra olja i ytteröra t.ex. med en näsduk. Använd inte bomullspinnar! Oljan som 
sprayats i hörselgången ska inte sköljas bort. 

5. Lösgör spraymunstycket efter användningen, rengör det med en mild tvållösning, skölj 
omsorgsfullt, torka och sätt tillbaka på flaskan. Sprayflaskan ska aldrig användas utan att 
spraymunstycket är på sin plats! 

 



 

ÖVRIGT ATT OBSERVERA 

Revaxör Olja är avsedd för personligt bruk. 
Revaxör Olja är endast avsett för lokalt bruk i hörselgången. 
Om du använder Revaxör Olja på ordination av läkare, följ noggrant de anvisningarna du får av 
läkaren. 
Om du har frågor angående användningen av Revaxör Olja, kontakta läkare, sjuksköterska eller 
apoteket.  
 
INNEHÅLL 
Triglycerider, medellångkedjiga, isopropylpalmitat, hydrerad polydecen. 
 
FÖRVARING 
Förvaras vid högst 25 °C. 
Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. 
Använd inte efter utgångsdatumet på förpackningen. 
Öppnad flaskan ska användas inom 6 månader.  
 
FÖRPACKNINGAR 
Revaxör Olja 15 ml 

TILLVERKARE 

Orion Corporation 
Orionintie 1 
FI-02200 Espoo 
Finland 
 
REPRESENTANT I SVERIGE 
Orion Pharma AB, Danderyd 
medinfo@orionpharma.com  
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