EARWAYS MEDICAL har fått stor suksess på grunn av stor forespørsel,
og støttes av kliniske beviser. Selskapet ledes av et team av eksperter i
bioteknologi, medisinske apparater, øreoperasjoner, hørselstap og
rehabilitering. Sammen med de erfarne entreprenørene våre, med stor
kunnskap innen forretninger og markedsføring, er selskapet på god vei
til å skape forvandlinger innen tilgjengelig ørepleie.
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FRIGJØR ØREGANGENE FOR SMUSS

EARWAYS MEDICAL er en ledende innovatør av løsninger innen ørepleie.
EARWAYS MEDICAL ble grunnlagt for å forbedre velvære hos millioner
av barn og voksne over hele verden, og tilbyr brukervennlige
EARWAYS MEDICAL Ltd.

ørepleieprodukter, designet for leger eller hjemmebruk.

23 Hamelacha St. Rosh Ha'ayin 4809173, Israel
Tel +972 73 7267771 | info@earwaysmedical.com
www.earwaysmedical.com

EarWay™ Pro er en innovativ apparat for uthenting av ørevoks fra den
eksterne øregangen.

EarWay Pro
TM

Rengjøring med en liten vri

Ørevoksblokkering

Basert på patentsøkende teknologi, er EarWay™ Pro apparatet

Ørevoksblokkering er et veldig vanlig fenomen som påvirker 57 % av

utformet med en fleksibel spiraltupp, som lar den enkelt navigere seg

eldre mennesker, 36 % av funksjonshemmede, 10 % av barn og 5 % av

gjennom ørekanalen. Produktet er til engangsbruk, og det roterer seg

friske voksne.

inn i øret mens det samler opp ørevoks og henter det ut fra

Når det ikke blir behandlet, kan ørevoksblokkering føre til hørselstap.

ørekanalen i én enkelt klump. Den åpne profilen sørger for at

Ørevoksblokkering er den største årsaken til midlertidig hørselstap, som

ørevoksen ikke blir dyttet tilbake i ørekanalen under uthentingen.

kan påvirke kognitive evner, og til og med føre til sosial tilbaketrekking.
I noen tilfeller, kan ørevoksblokkering føre til øreverk, og noen sjeldne
tilfeller til tinnitus (ringelyd i øret), svimmelhet og vertigo (balansetap).
EarWay™ apparatenes fleksible åpne spiralprofil gjør det enkelt å fjerne
ørevoksblokkering, og gir en løsning som raskt forbedrer livskvaliteten til
pasienten.

Før innsetting

Under uthenting

Etter uthenting

Det nyskapende designet gjør det enkelt å gå inn i ørekanalen uten å
måtte bruke dyrt visualiseringsutstyr.
Produktet er designet for bruk av øre-nese-hals-spesialister, i tillegg til
sertifiserte helsepersonell, inkludert allmennleger, barneleger,

Høreapparater og Ørevoks
Ørevoks kan blokkere opptil 60–80 % av filteret til høreapparat.
Det amerikanske akademiet for øre-nese-hals anbefaler at pasienter
som opplever ørevoksblokkering ofte eller bruker høreapparat, bør
foreta rutinemessig kontroll for å fjerne potensielle blokkeringer.

geriatrileger, sykepleiere og audiologer.
EarWay™ Pro er CE-merket og er for øyeblikket tilgjengelig på markedet i
et utvalg av størrelser. Kan bestilles via Mediplast AS.
Se bruksanvisning (IFU) for mer produktinfo, indikasjoner og
kontraindikasjoner.
EarWay™ Pro

