
Használati útmutató 

 

Összetétel (csomagolás) 

Az Otovent  5 speciális ballonból  és 1 

műanyag illesztékből áll, amelyre rá kell húzni 

minden alkalommal a ballont. 

Gyártó: Abiga Medical AB, Svédország                     

Forgalmazó: Lofarma S.p.a., Milánó 

Képviselet: Frank Diagnosztika Kft                         

1036 Budapest, Dereglye u. 2. Tel: 250-1813, 

387-5484,   Fax: 368-5721 

E-mail: frankdiagn@frank-diagn.hu 

Honlap: www.frank-diagn.hu 

Hogyan használjuk az Otoventet? 

1. Csatlakoztassuk az orr illesztéket a 

ballonnal. 

2. Csukott szájjal lélegezzünk mélyet. 

3. Tartsuk erősen egyik kezünkkel az orr 

illeszték gömbölyű részét a jobb oldali 

orrlyukba. A másik kezünkkel fogjuk be 

a bal oldali    orrlyukat. Tartsuk jól 

csukva a szájat. 

4. Fordítsuk a jobb orcánkat a jobb váll 

irányába és fújjuk fel a ballont addig, 

amíg el nem éri egy grape-fruit méretét. 

5. Ismételjük meg ugyanezt az eljárást a 

bal oldali orrlyukkal. 

A kezelés alatt észre lehet venni a növekvő 

nyomást és/vagy egy kattanást a fülben, amely 

azt jelenti, hogy az eljárás helyesen történt. 

Néhány esetben mindez nem működik, ilyenkor 

meg kell ismételni az eljárást a fentiek szerint 

és finoman belélegezve, hagyjuk bejutni az 

orrba a ballonban lévő levegőt, melyet közben 

próbáljuk lenyelni. 

A ballon fújása közben a páciens néha enyhe 

kellemetlenséget érez a fülben, ám ez a kezdeti 

kényelmetlenség a további kezelések során 

fokozatosan eltűnik. 

HURUTOS ÁLLAPOT, NÁTHA 

KAPCSÁN ALKALMAZÁSA TILOS!!! 

Használat után a orr illesztéket fertőtlenítővel 

ki kell tisztítani, majd tiszta vízzel kiöblíteni. A 

használt ballonokat el kell dobni és  nem 

szabad játékként használni. Az Otovent-t    

gyermektől távol kell tartani. 

Mi az Otovent?  

Az Otovent egy olyan, otthoni használatra szánt 

speciális, latex (gumi) ballon, amely a középfül 

nyomáskiegyenlítésére szolgál. Az egyik 

orrnyílást befogva a másik orrjáraton át a 

ballont fújva túlnyomás jön létre, mely a 

fülkürtöt megnyitva (pattanó hang) levegőt 

juttat a középfülbe. 

Az Otovent eljárás kiegészíti, de semmiképpen 

sem helyettesíti a szakorvos által elrendelt 

terápiát, gyógyszer-lokális meleg-sebészeti 

eljárást, vagy a fülkürt egyéb gyógyítási 

metódusait.  

Mikor és mennyit használjuk az Otoventet? 

Az Otovent módszerrel történő fújást, napi 2-3 

alkalommal, 2-3 héten keresztül lehet otthon 

végezni. A kívánt hatás eléréshez az eljárást 

időszakosan meg lehet ismételni. Minden 

ballont 10 kezeléshez lehet használni, tehát 

legfeljebb 20 alkalommal lehet felfújni. 

Egy ilyen használati periódus után a ballon által 

létrehozott nyomás nem elégséges ahhoz, hogy 

megnyissa az Eustach-féle kürtöt. 

Miért kell használni az Otoventet? Klinikai 

tudományos munkák bizonyítják az Otovent 

hatékonyságát, a középfül nyomási 

egyensúlyának helyreállításában. Ha ezt az 

egyensúlyt nem sikerül helyreállítani, a 

középfülben felgyülemlő folyadék ún. “csukott-

fül” –érzettel járó halláscsökkenést okozhat. Az 

Otovent módszert felnőttek és 3 éves kor feletti 

gyermekek használhatják. 3 év alatti 

gyermekeknél csupán a fújást érdemes 

gyakoroltatni, mellyel néha jó eredmény érhető 

el.  Az Otovent módszer kiegyenlíti a középfül 

nyomását és enyhíti a kellemetlenség érzetet a 

fülben a speciális, szigorú minőségi 

ellenőrzéseknek alávetett ballonoknak 

köszönhetően. 

Ellenjavallatok (Kontraindikációk)   

Megfázás, vagy orrdugulás esetén nem ajánlott 

az Otovent használata.  

Ha megbizonyosodtunk egyfajta 

érzékenységről az alkotóelemet, pl. latexet 

(gumi) illetően, nem ajánlott a felhasználás. 

 

 
 

Magyarországi képviselet:  

 
1036 Budapest, Dereglye u.2.  

Tel: (1)250-1813, Fax:(1)368-5721 

Internet: www.frank-diagn.hu 

E-mail: frankdiagn@frank-diagn.hu 

 

 

Forgalomba hozza: Hungaropharma Zrt. 

1061 Budapest, Király u. 12. 

Tel: (1)327-6700 
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