
BRUGERVEJLEDNING 
 

Remo-wax® Olie, ørespray der forebygger ørevokspropper i øret. 
 
 
VIRKNING OG ANVENDELSE 
Remo-wax Olie er en plejende olie, der forebygger ørevokspropper i øret.  
Remo-wax Olie fugter også huden i øregangen og mindsker dermed kløe og irritation forårsaget 
af tør hud.  
 
BRUG IKKE REMO-WAX® OLIE HVIS 
- øret er betændt eller gør ondt 
- der flyder sekret ud af øret 
- trommehinden er beskadiget, revnet eller er blevet punkteret (f.eks. dræn i øret) 
- du er allergisk (overfølsom) overfor et af indholdsstofferne i Remo-wax Olie. 
 
SÆRLIGE PATIENTGRUPPER 
Hvis du har koordinationsproblemer, bevægelsesforstyrrelser eller dine hænder ryster, så bed en 
anden om at dosere Remo-wax Olie i din øregang. 
 
Børn: Remo-wax Olie bør ikke anvendes til børn under 1 år uden kontakt med lægen. 
 
Brugere med høreapparat: Hvis du bruger et høreapparat, må du først sætte det i igen efter at 
olien er optaget af huden, dvs. når øret igen føles tørt. 
 
MULIGE BIVIRKNINGER 
Remo-wax Olie har ingen kendte bivirkninger. 
 
Kontakt en læge eller apoteket, hvis du har mistanke om at Remo-wax Olie har medført 
bivirkninger hos dig. 
 
DOSERINGSVEJLEDNING 
 
Forebyggelse af ophobning af ørevoks: Spray 1-2 doser af Remo-wax Olie ørespray i øregangen 
én gang om ugen. Regelmæssig brug af Remo-wax Olie forhindrer ophobning af ørevoks. Remo-
wax Olie kan anvendes så ofte det behøves. 
 
Behandling af tørhed og kløe i øregangen: Spray 1-2 doser af Remo-wax Olie ørespray i 
øregangen én gang om ugen eller ved behov. Remo-wax Olie kan anvendes så ofte det behøves. 
 
SÅDAN SKAL DU BRUGE ØRESPRAYEN  

1. Opvarm indholdet i sprayflasken med Remo-wax Olie til håndtemperatur (cirka 37 ºC) 
ved at holde sprayflasken i hånden et par minutter.  

2. Før sprayen anvendes første gang, sprayes 3-5 gange f.eks. i et papirlommetørklæde 
indtil der kommer en jævn stråle.  

3. Træk forsigtigt den øverste del af det ydre øre bagud og opad. Hold flasken lodret med 
sprayens mundstykke placeret ved indgangen til øregangen. Spray 1-2 doser Remo-wax 
Olie i øregangen. Træk forsigtigt øreflippen op og ned med en drejende bevægelse nogle 
gange.  

4. Overskydende olie i øregangen tørres af med et papirlommetørklæde. Brug ikke 
vatpinde! Den olie, der er blevet sprøjtet ind i øregangen skal ikke skylles væk. 



5. Løsn sprayens mundstykke efter anvendelse, rengør det med mild sæbe, skyl det 
omhyggeligt med vand, tør det og sæt det på flasken igen. Anvend aldrig sprayflasken 
uden at sprayens mundstykke er sat på flasken! 

 
ANDEN INFORMATION 
Remo-wax Olie er kun til personlig brug. 
 
Remo-wax Olie er kun til anvendelse i øregangen. 
 
Hvis du får Remo-wax Olie ordineret af lægen skal du følge de anvisninger, du får af lægen. 

 
Hvis du har nogle spørgsmål angående anvendelse af Remo-wax Olie, så kontakt lægen eller 
apoteket. 
 
INDHOLDSTOFFER 
Triglycerider, middelkædelængde, isopropylpalmitat, hydrogeneret polydecen 
 
OPBEVARING 
Må ikke opbevares ved temperatur over 25ºC.  
Opbevares utilgængeligt for børn. 
Må ikke anvendes efter den udløbsdato, der står på pakningen.  
Flasken skal anvendes indenfor 6 måneder efter åbning. 
 
PAKNINGSSTØRRELSER 
Remo-wax Olie 15 ml 
 

 FREMSTILLER 
 Orion Corporation 
 Orionintie 1 
 FI-02200 Espoo 
 Finland 
 
 REPRÆSENTANT I DANMARK 
 Orion Pharma A/S 
 medinfo@orionpharma.com 
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