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BRUKSANVISNING 
 

Revaxør® Olje ørespray som forebygger vokspropp i øret. 
 
 
BRUKSOMRÅDER 
 
Revaxør Olje er en pleiende olje som forebygger forekomst av vokspropp i øret.  
Revaxør olje fukter også huden i øregangen og reduserer dermed kløe og irritasjon forårsaket av 
uttørking av huden. 
 
IKKE BRUK REVAXØR® OLJE 
 

- dersom øret er betent eller smertefullt 
- dersom det væsker fra øret 
- dersom ørets trommehinne er skadet, sprukket eller har vært punktert (f.eks. dren) 
- dersom du er allergisk (overfølsom) overfor noen av innholdsstoffene i Revaxør 

 
SÆRSKILTE BRUKERGRUPPER 
 
Hvis du har problemer med koordinasjon, problemer med å bevege deg eller skjelvende hender, be 
noen andre om å dosere Revaxør Olje i øregangen din. 
 
Barn: Revaxør Olje bør ikke brukes til barn under ett år uten å konsultere lege. 
 
Brukere av høreapparat: Hvis du bruker høreapparat, sett det på plass etter at Revaxør Olje er 
absorbert, altså når øret føles tørt. 
 
MULIGE BIVIRKNINGER 
 
Revaxør Olje har ingen kjente bivirkninger. 
 
Kontakt legen din eller apotek dersom du mistenker at Revaxør Olje har gitt deg bivirkninger. 
 
DOSERINGSINSTRUKSER 
 
Forebygging av vokspropp i øret: Spray 1-2 doser av Revaxør Olje ørespray inn i øregangen én gang i 
uken. Regelmessig bruk av Revaxør Olje forhindrer forekomst av vokspropp. Revaxør Olje kan brukes 
så lenge som nødvendig. 
 
Behandling av tørrhet og kløe i øregangen: Spray 1-2 doser av Revaxør Olje ørespray inn i 
øregangen én gang i uken eller ved behov. Revaxør Olje kan brukes så lenge som nødvendig. 
 
SLIK BRUKER DU REVAXØR® OLJE 
 
1. Varm flasken med Revaxør Olje i hånden i noen minutter slik at innholdet får kroppstemperatur 

(omtrent 37 °C). 
2. Før første gangs bruk, spray f.eks. i et lommetørkle eller annet papir 3-5 ganger slik at en jevn 

spray oppnås. Hvis sprayflasken ikke har blitt brukt på en stund, er det greit å kontrollere at 
sprayen er jevn ved å spraye 1-2 testsprayer. 

3. Dra øvre del ytterøret forsiktig litt bakover og oppover. Hold flasken loddrett med 
spraymunnstykket plassert ved øregangens åpning. Spray 1-2 doser av Revaxør Olje ørespray 
inn i øregangen. Trekk øreflippen opp og ned forsiktig med en vridende bevegelse et par ganger. 

4. Tørk av overflødig olje i det ytre øret f.eks. med et lommetørkle. Ikke bruk bomullspinner! 
Oljen som er blitt sprøytet inn i ørekanalen skal ikke skylles bort. 
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5. Fjern spraymunnstykket etter bruk. Rengjør det med en mild såpe, skyll grundig med vann, tørk 
og sett det tilbake på flasken. Sprayflasken skal ikke brukes uten at spraymunnstykket er 
på! 

 
ANDRE TING Å VÆRE OPPMERKSOM PÅ 
 
Revaxør Olje er kun  til personlig bruk. 
 
Revaxør Olje er kun til lokal bruk i øregangen. 
 
Dersom du bruker Revaxør Olje etter henvsining  fra lege, må du følge  anvisningene du har fått av 
legen din. 
 
Dersom du har spørsmål angående bruk av Revaxør Olje, ta kontakt med lege, sykepleier eller apotek. 
 
INNHOLD 
Triglyserider av middels kjedelengde, isopropylpalmitat, hydrogenert polydecen 
 
OPPBEVARING 
 
Skal ikke oppbevares over 25 °C. 
Oppbevares utilgjengelig for barn. 
Skal ikke brukes etter utløpsdatoen som er angitt på pakken. 
Flasken bør brukes innen 6 måneder etter åpning.  
 
PAKNINGSSTØRRELSER 
 
Revaxør Olje 15 ml 
 
TILVIRKER 
Orion Corporation 
Orionintie 1 
FI-02200 Espoo 
Finland 
 
REPRESENTANT I NORGE 
Orion Pharma AS 
medinfo@orionpharma.com   
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