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Застосування вушного спрею KлінТон при розчиненні вушних 
сіркових корків та в щоденній гігієні вуха

 

Вища поширеність ВСК у похилому 
віці пояснюється більшою сухістю 
вушної сірки внаслідок атрофії сірча-
них (церуменальних) залоз та більшою 
жорсткістю волосся у вушному каналі 
(Horton G. A. et al., 2020; Zivic R. C., 
King S., 1993). Іншими розповсюдже-
ними причинами порушень природ-
ного механізму самоочищення вуха 
є  дерматологічні захворювання,  що 
 супроводжуються лущенням шкіри 
(екзема, псоріаз), анатомічні вади 
вушного каналу та часте застосування 
слухових апаратів або навушників 
(Michaudet X., Malaty J., 2018).

Відповідно до рекомендацій з клініч-
ної практики щодо ВСК, виданих Аме-
риканською академією отоларингології 
та хірургії голови і шиї (2017), за на-
явності ВСК необхідно застосовувати 
церуменолітичні засоби, промивання 
вуха та/або мануальні методи вида-
лення вушної сірки за допомогою спе-
ціальних інструментів (церуменальної 
ложки, захоплювальних щипців типу 
«алігатор», гачка, відсмоктувального 
пристрою) (рис. 3). В рекомендаціях 
зазначено, що церуменолітики –  ефек-
тивні та безпечні засоби для видалення 
ВСК, які змащують та пом’якшують 
вушну сірку, полегшуючи її виведення 

з вушного каналу. Застосування церу-
менолітичних засобів протягом 1 тиж 
до видалення ВСК в умовах медичного 
закладу може зменшити потенційні по-
бічні ефекти видалення ВСК шляхом 
відсмоктування: біль та запаморочення 
(Schwartz S. R. et al., 2017).

Видалення ВСК –  одна з найпошире-
ніших процедур у ділянці голови та шиї 
(Guest J. F. et al., 2004). Якщо процедуру 
проводить досвідчений спеціаліст, вона 
відбувається швидко та рідко спричи-
няє ускладнення (Horton G. A. et  al., 
2020; Schmiemann G., Kruschinski C., 
2009), однак за відсутності досвіду ви-
далення ВСК може завершитися трав-
мою вушного каналу та перфорацією 
барабанної перетинки (Sharp J. F. et al., 
1990). Крім того, для безпечного ма-
нуального видалення ВСК необхідна 
отоларингологічна лампа чи вушний 
мікроскоп (McCarter D.F. et al., 2007), 
тому на етапі загальної практики краще 
послуговуватися промиванням вуха 
та застосуванням церуменолітичних 
засобів (Meyer F. et al., 2020).

Згідно із британським опитуванням, 
97% лікарів і медичних сестер загаль-
ної практики перед промиванням ра-
дять застосовувати попередню обробку 
вуха церуменолітиками (Coppin  R. 

et  al., 2004). У  дослідженні F. Meyer 
і співавт. (2020) з’ясовано, що застосу-
вання церуменолітичних засобів перед 
промиванням ураженого вуха дозво-
ляє збільшити ймовірність успішного 
видалення ВСК на 35%. Що стосується 
різних засобів, то було зроблено висно-
вок, що церуменолітики на олійній ос-
нові є ефективнішими (ніж на водній). 
Автори також зауважили, що для без-
пеки процедури варто застосовувати 
засоби у формі спрею, оскільки форма 
носика флаконів запобігає глибокому 
проникненню до  вушного каналу, 
а рідина, яка розсіюється, спрямову-
ється не безпосередньо на барабанну 

 перетинку, а на стінки вушного каналу 
(Shope T. R. et al., 2019).

Рішення щодо оптимального методу 
усунення ВСК лікар повинен приймати 
разом із пацієнтом, обговоривши пере-
ваги та недоліки всіх можливих мето-
дів (табл. 1).

Проблему ВСК необхідно вирішу-
вати на  первинній ланці медичної 
допомоги. Під час першої зустрічі па-
цієнта із сімейним лікарем останній 
повинен поставити хворому запитання 
щодо його слуху та рутинних звичок 
догляду за  вухами, а  також надати 
письмові поради із цих питань (табл. 2).
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Ці поради особливо важливі для 
осіб віком >50 років, стан вух яких 
необхідно перевіряти за  будь-якої 
можливості. Під час кожного візиту 
необхідно також перевіряти стан 
вух дітей, осіб із когнітивними пору-
шеннями та труднощами в навчанні. 
Цю процедуру виконує сімейний 
лікар або його медсестра чи асистент 
(Harton H. et al., 2019).

Схожі поради пацієнтам представ-
лені й у рекомендаціях із клінічної 
практики щодо ВСК, виданих Амери-
канською академією отоларингології 
та хірургії голови і шиї (2017) (табл. 3).

Лікарі-клініцисти переконані, що 
застосування слухових апаратів і гігі-
єна вух за допомогою ватних паличок 
можуть погіршувати стан пацієнта 
із ВСК (Williams D., 2005). Повідом-
лено, що в дітей, котрим чистили вуха 
ватними паличками, ВСК спостеріга-
лися частіше, ніж у дітей, яким не про-
водили цієї процедури (Baxter P., 
1983). Нерідко пацієнти намагаються 
самотужки видалити ВСК за допомо-
гою кулькових ручок і ковпачків від 
них, сірників, пір’їн та заколок-неви-
димок, що нерідко зумовлює подря-
пини шкіри, перфорацію барабанної 
перетинки, просування ВСК углиб 
вушного каналу (Tonga A., 2013). Крім 
того, вата може залишитися у вусі, що 
в подальшому потребуватиме вида-
лення її в умовах клініки за допомо-
гою спеціальних щипців (рис. 5).

Z. S. Ameen і  співавт. (2017) про-
аналізували дані щодо ушкоджень 
вуха ватними паличками в  дітей 
у  США (в  період 1990-2010 рр.). 
 З’ясувалося,  що протягом зазначе-
ного часу до  відділень невідклад-
ної допомоги щодо цього питання 

 звернулися 263 338 дітей та підлітків 
віком до  18  років. 40% відвідувань 
були обумовлені відчуттям, що нібито 
щось застрягло у вусі, ≈35% –  кровоте-
чею з нього, ≈17% –  болем у вусі. Де-
тальне обстеження цих дітей виявило 
в 30% із них наявність сторонніх тіл 
у вусі, в 25% –  перфорації барабанної 
перетинки, в 23% –  ушкоджень м’яких 
тканин вуха; ≈40% ушкоджень мали 
діти віком до 3 років, 67% –  діти віком 
до 8 років. Причиною абсолютної біль-
шості ушкоджень стала гігієна вуха 
в домашніх умовах.

Саме тому необхідно навчати паці-
єнтів належній гігієні слухового ка-
налу. Насамперед варто пояснити, що 
вушна сірка являє собою нормаль-
ний фізіологічний матеріал, який 
складається із секрету спеціальних 
сірчаних залоз, відмерлих епітелі-
альних клітин, волосся та сторонніх 
частинок, що потрапляють до вуш-
ного ка на л у (на прик ла д,  пил у). 
Сірка утворює своєрідний захисний 
шар на стінках вушного каналу та під 
впливом рухів нижньої щелепи під 
час їжі  чи розмови просувається 
до виходу з нього. Оскільки сірка –  
це природний захист вуха від мікро-
організмів і бруду, не слід її  активно 
видаляти (особливо за  допомогою 
будь-яких сторонніх предметів). Для 
профілактики надмірного накопи-
чення сірки бажано зберігати вуха 
сухими, а за частого утворення ВСК 
слід користуватися місцевими пом’як-
шувальними засобами  (наприклад, 
на  основі оливкової  олії) ≈1 р/тиж 
(Northern Care Alliance, 2020).

Крім оливкової олії, складником за-
собу для пом’якшення вушної сірки 
може бути олія чайного дерева (ОЧД), 
якій притаманний широкий спектр 
сприятливих властивостей, однак 
найбільшу увагу привернули її  ан-
тимікробні якості. Листя чайного 
дерева з давніх-давен застосовується 
австралійськими аборигенами для 
лікування кашлю і застуд (у вигляді 
інгаляцій), ран (у вигляді компресів) 
(Shemesh A., Mayo V. L., 1991). Перші 
наукові дослідження антибактерій-
них властивостей ОЧД проведені 
в  1920-1930-х  рр., коли при порів-
нянні ОЧД із карболовою кислотою 
і  фенолом (золотими стандартами 
дезінфектантів того часу) було вияв-
лено, що ОЧД є в 11 разів активнішою 
за фенол (Penfold A. R., Grant R., 1925). 
Сучасні дані одностайно свідчать 
про антибактерійні, протигрибкові, 
противірусні, а також антипрото-
зойні властивості ОЧД; здебільшого 
вона чинить бактерицидний ефект, 
а в меншій  концентрації –  бактері-
остатичний. Різними  авторськими 

колектива ми продемонстрова но 
ефективність ОЧД щодо таких па-
тогенів, як Escherichia coli, Klebsiella 
p n e u m o n i a e ,  P r o t e u s  v u l g a r i s , 
Staphylococcus aureus, Staphylococcus 
epidermidis, Streptococcus pyogenes 
тощо. Механізм антибактеріальної дії 
ОЧД з’ясований лише частково. Вва-
жається, що ОЧД підвищує проник-
ність ліпосомних систем, що сприяє 
руйнуванню біологічних мембран 
бактеріальних клітин. Лізис мембран, 
втрата їхньої цілісності та функцій 
з  подальшим іонним дисбалансом 
і  втратою здатності до  клітинного 
дихання спричиняє смерть бактерії. 
Найчутливішими до  змін під дією 
ОЧД є бактерійні клітини, котрі ак-
тивно ростуть та  розмножуються. 
Вважається, що основні антибактері-
альні складники ОЧД –  терпінен-4-ол 
та α-терпінеол. Ці компоненти чинять 
виражену протизапальну й антиокси-
дантну дію (Carson C. F. et al., 2006).

Отже,  д л я п рофі ла ктик и ВСК 
і  пов’язаних із  ними небезпечних 

ускладнень необхідно підтримувати 
гігієну вуха не за допомогою вуш-
них паличок чи інших (не призна-
чених для цього) предметів, а за до-
помогою спеціально розроблених 
засобів-церуменолітиків. 

Представлений в  Україні спрей 
К л і н Т о н ( Т О В   « О р і с і л - Ф а р м » , 
Україна) містить комбінацію на-
туральних олій, що сприяє розчи-
ненню ВСК, полегшує їхнє вида-
лення та перешкоджає повторному 
форм у ва нню. К лі нТон дозвол яє 
підтримувати належну гігієну вуха 
за надмірного утворення сірки в до-
рослих і  дітей, у  т. ч. в  осіб, котрі 
користуються слуховими апаратами 
та навушниками. Належний догляд 
за вушними каналами за допомогою 
спрею КлінТон запобігає затримці 
води в  слуховому проході під час 
купання або занять водними ви-
дами спорту, а  наявність у  складі 
ОЧД, яка має антисептичні власти-
вості, дозволяє запобігати розвитку 
інфекцій.




