
INSTRUÇÕES PARA REMOÇÃO DE CERUME

Posicione o paciente confortavelmente na mesa de examinação. As crianças 
pequenas deverão ser colocadas no colo ou no ombro dos pais durante o pro-
cedimento.

Utilize um otoscópio para examinar o canal auditivo e a membrana do
tímpano. Verifique se há cerume no canal auditivo.

Seleccione uma cureta para os ouvidos com o tamanho adequado para o 
paciente:

White FlexLoop®* para crianças e para adultos, fins gerais;
Blue InfantScoop®* para bebês e para crianças;
Green MicroLoop® para retirar o cerume mais duro de crianças mais
velhas e de adultos;
Yellow CeraSpoon®* para remoção rápida de grandes quantidades de cerume;
Red AngleLoop®* para remover o cerume existente em locais pouco aces-
síveis;
Purpule VersaLoop®* para precisão suave e o
Orange ControLoop®* para uma direcção e controle preciso durante a
operação de curetagem.

Endireite o canal auditivo, puxando gentilmente o ouvido para cima e
afastado do paciente. Utilize a cureta com cuidado para soltar e retirar cerume 
do canal auditivo. Utilize um otoscópio para reexaminar frequentemente o 
canal auditivo durante este procedimento, porque o cerume pode mudar de 
posição ou deslocar-se durante a operação de curetagem.

Verifique se ainda existe algum cerume dentro do canal auditivo. Se for o 
caso, repita o procedimento de curetagem até ter sido removido cerume
suficiente para permitir um exame adequado da membrana do tímpano.

ATENÇÃO: interrompa a operação de curetagem imediatamente se
houver sangramento, irritação ou outro tipo de traumas no canal
auditivo ou na membrana do tímpano.
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