
Mehki čepki po meri Trak za ušesa

Voda za zdrava ušesa načeloma ne predstavlja 
težave. V nekaterih primerih je potrebno 
sluhovod dobro zavarovati, da voda ne pride 
v stik z ušesno sluznico oz. v srednje uho.

Dosledno upoštevajte priporočila zdravnikov za 
zaščito ušes pred vodo.
Pri uporabi zaščitnih izdelkov se držite tudi 
navodil za uporabo in za vzdrževanje higiene.

To še posebej velja za otroke in odrasle, ki imajo:
kronična vnetja srednjega ušesa
poškodbo - perforacijo bobniča
vstavljene timpanalne cevke (predvsem otroci)
ozke sluhovode, kjer voda rada zastaja
so imeli operativen poseg v srednjem ušesu
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 Kdaj uporabiti zaščito ušes pred vodo?
 pri kopanju
 pri tuširanju
 pri negi las
 pri plavanju
 v bazenu
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Velikosti:
 S - otroci do 4. leta
 M - otroci 4 - 9 let
 L - odrasli 9+ let

•
•
•

Komplet vsebuje :
 1 x trak EAR BAND-IT
 2 x silikonska čepka PUTTY BUDDIES
 1 x etui za shranjevanje

•
•
•

Neoprenski trak za ušesa EAR BAND-IT 
priporočajo zdravniki po vsem svetu in tudi v 
Sloveniji. Zaradi anatomske oblike se lepo 
prilega glavi in ušesom. Skupaj s priloženimi 
čepki ščiti pred vdorom vode v sluhovod.

Pod trakom za ušesa 
uporab l ja j te  mehke 
silikonske čepke PUTTY 
BUDDIES, ki so priročna 
rešitev, ko potrebujete 
zaščito ušes pred vodo.

Trak preprosto namestite 
okoli glave in ga zapnete 
na tilniku.

Silikon oblikujete v kroglico, ki jo namestite na 
zunanji del ušesa tako, da povsem zapolni 
zunanje uho. Če je le mogoče uporabljajte 
čepke, ki so izdelani po meri (VODA X). V tem 
primeru trak za ušesa običajno niti ni potreben.

VODA X mehki čepki so izdelani po 
natančnem odtisu ušesa. Ušesa odlično ščitijo 
pred vodo. Zaradi izdelave po meri ne izpadejo iz 
ušesa, dobro tesnijo in so tudi zelo 
udobni za uporabo.

v sluhovodu 

Značilnosti VODA X mehkih čepkov:
 individualna izdelava
 izdelano iz antialergijskega mehkega materiala
 optimalno prileganje - dobro tesnenje
 udobna uporaba
 možnost izbire barve in dekoracije
 enostavno vstavljanje in odstranjevanje
 enostavno vzdrževanje popolne čistoče
 trajnost - popolnoma obstojna oblika
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Postopek izdelave:
 izdelava odtisa
 izbira želene barve
 individualna proizvodnja
 preizkus lege v sluhovodu

•
•
•
•

Zaradi izdelave po meri, obstojnosti, ter 
možnosti vzdrževanja čistoče mehkih 
čepkov, je VODA X najboljša zaščita ušes 
pred vodo.

Darilo: 
za shranjevanje VODA X 
mehkih čepkov podarimo 
kakovosten etui.

... včasih dežnik ni dovolj!

Zavarujmo občutljiva
ušesa pred vodo

VODA

X

Zaščita ušes pred vodo
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