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Κάθε καλοκαίρι τα αυτιά pas μπαίνουν σε μπελάδεε. Η μεγαλύτερη επαφή 
με τη φύση και τη θάλασσα, οι βουτιέ5 αλλά και τα έντομα κρύβουν κινδύνουε, 
οπότε παίρνουμε τα μέτρα pas.
Προληπιικ05 έλεγχο5. Επισκεφθείτε τον ΩΡΑ 
για να καθαρίσετε τα αυτιά aas.

Σκουπίζετε τα αυτιά oas 
απαλά και χωρίε βιαστικέε κινήσειε με μία 
μαλακά πετσέτα. Για να απομακρύνετε το νερό, 
γυρίστε το κεφάλι npos τα πλάγια xcopis απότο- 
μεε κινήσειε.
Ναι ans ωτοασηίδεε. Προμηθευτείτε από το 
φαρμακείο ωτοασπίδεε σιλικόνηε, ιδίωε αν 
έχετε ευαισθησία στα αυτιά.
Oxt oiss μπατονέ Μπορεί να προκαλέσουν 
ζτμίεε, αν επιχειρήσετε να καθαρίσετε βαθιά τα 
αυτιά aas.
Καλοκαιρινό κρύωμα. Αποφύγετε να κολυ
μπήσετε. Και με τπν παραμικρή ενόχληση που 
θα αισθανθείτε στο αυτί, μη βουτήξετε το κεφάλι 
στο νερό για λίγεε μέρεε.
Κάντε το όπωε οι δύτεε. Για να εξισώσετε την 
πίεση ανάμεσα στο εσωτερικό του αυτιού και 
το εξωτερικό περιβάλλον, πάρτε μία βαθιά ανα
πνοή και εκπνεύσετε με κλειστά μύτη και στόμα. 
Bouties στη θάλασσα. Οι απρόσεκτεε βουτιέε 
προκαλούν προβλήματα! Αν δεν είναι κάτι 
ανησυχητικό, απλώε το παιδί δεν πρέπει να 
βουτήξει το κεφάλι στο νερό tis επόμενεε μέ- 
ρεε. Κι όταν μπει στη θάλασσα, φράξτε το αυτί 
με ένα βαμβάκι εμποτισμένο με βαζελίνη, για 
να μπ φτάσει το νερό στον ακουστικό πόρο. Μη 
χρησιμοποιήσετε μπατονέτεε για να τραβή
ξετε το νερό, γιατί στο μεταξύ μπορεί να έχει 
προκληθεί φλεγμονή και να επιδεινώσετε την 
κατάσταση. Μη ρίξετε λάδι, γιατί αν η κυψελίδα 
έχει φουσκώσει, το λάδι θα τη φουσκώσει 
ακόμη περισσότερο.
θαλάσσια σπορ. Καταδύσειε, σκι και σερφινγκ 
μπορεί να προκαλέσουν ελαφρέε ή σοβαρέ5

βλάβεε στα αυτιά.
Εντομα. Τα ζωύφια ms υπαίθρου ελκύονται 
από τπ μυρωδιά του κεριού στο αυτί, ενώ tis 
ημέρε5 καύσωνα απλώε αναζητούν εκεί λίγη 
σκιά! Το κερί λειτουργεί cos παγίδα και τα 
εμποδίζει να βγουν. Οσο μεγαλύτερα είναι τόσο 
πιο επώδυνη είναι η κατάσταση. Σε αυτήν τπν 
περίπτωση ρίξτε λίγο λάδι ή οινόπνευμα στο 
αυτί και το έντομο θα πνιγεί. Επισκεφθείτε τον 
ΩΡΑ για να το αφαιρέσει. Αν προσπαθήσετε να 
το αφαιρέσετε μόνοι oas, είναι πολύ πιθανόν να 
μείνουν υπολείμματά του, τα οποία θα προκαλέ
σουν βαριά μόλυνση.
Διάτρηση Μπορεί να το προκαλέσει
απότομο πέσιμο στο νερό ή χτύπημα στο αυτί. 
Αν σπάσει το τύμπανο, εκδηλώνεται για λίγα 
λεπτά ξαφνικόε και έντονοε novos βαθιά στο 
αυτί. Ενδεχομένου να τρέξει και λίγο αίμα. Ο 
novos θα υποχωρήσει, ωστόσο θα μείνει ένα 
«μπούκωμα», ένα βουητό και δεν θα ακούτε 
καλά. Διατηρείστε το αυτί oas στεγνό -χωρίε να 
μπει καθόλου νερό- και επισκεφθείτε άμεσα τον 
ΩΡΑ, ιδίωε αν αισθάνεστε αστάθεια και ίλιγγο. 
Μπ βάλετε σταγόνεε στο αυτί oas. Αν πονάτε, 
πάρτε παυσίπονα. Αν το αυτί μολυνθεί θα αρχί
σει να βγάζει πύον. Αν δεν μολυνθεί, π διάτρηση 
tis περισσότερεε cpop0s επουλώνεται μόνη Tns. 
Εξωτερική ωτίτιδα. Το νερό μπορεί να 

μεταφέρει στο αυτί μικρόβια ή μύκητεε. Κι 
αν δεν βγει αμέσωε, τότε τα μικρόβια και οι 
μύκητεε αναπτύσσονται, πολλαπλασιάζονται και 
είναι πιθανό να προκαλέσουν φλεγμονή στο 
εξωτερικό τμήμα του αυτιού, δηλαδή εξωτερική 
ωτίτιδα. Αν συμβεί αυτό, το κανάλι του αυτιού 
πρήζεται, εκδηλώνονται φαγούρα και novos στο 
παραμικρό άγγιγμα και είναι πιθανό να τρέξει

ΥΓΕΙΑ

Φακοί Να είναι υψηλήε απορροφητικό- 
τηταε. Η απορροφητικότητα δεν εξαρτάται 
από το πόσο... σκούροι είναι! Με ομοιογενή 
σύσταση, χωρίε φυσαλίδεε ή ξένα σώματα. 
Διαφορετικά καραδοκούν αντανακλάσει, 
παραθλάσεις εκτροπέε, παραμορφώσει κ.ά. 
Χρώμα. Το καφέ στον φακό ενδείκνυται για 
έντονη ηλιοφάνεια, το κίτρινο για χειμερινά 
σπορ, το γκρι και το γκριζοπράσινο για καθη
μερινή χρήση. Οι χρωματιστοί φακοί (μωβ 
κ.ά.) ενδείκνυνται για την πόλη και ooous 
κάνουν θαλάσσια σπορ. Οι σκουρόχρωμοι 
περιορίζουν σημαντικά το ορατό φάσμα. Οι 
διαβαθμισμένηε σκουρότηταε είναι κατάλλη
λοι για την οδήγηση.
Σκελετόε. Να μην ακουμπά σε μάγουλα, 
φρύδια και κροτάφουε, παρά μόνο στη 
μύτη και στη ράχη των αυτιών. Η επαφή του 
μεταλλικού σκελετού με το πρόσωπο μπορεί 
να οξειδώσει το μέταλλο και να προκαλέσει 
δερματίτιδα εξ επαφήε.
Καταστήματα οπτικών. Οχι γυαλιά από 
πλανόδιουε πωλητέε. Κάθε <£υγάρι πρέπει 
να συνοδεύεται από ενημερωτικό σημείωμα, 
ειδικό πιστοποιητικό και σήμα CE.
Γυαλιά οράσεωε. Γυαλιά μυωπίαε, υπερ- 
μετρωπίαε, αστιγματισμού, πρεσβυωπίαε 
και πολυεστιακά μετατρέπονται με ειδική 
παραγγελία σε γυαλιά πλίου. Οι πρόσθετοι 
φακοί πλίου που τοποθετούνται πάνω από 
τα γυαλιά οράσεωε είναι οικονομικοί, αλλά 
προσφέρουν σχετικά κακή ποιότητα opaons
με πολλέε αντανακλάσει.
Φακοί «καθρέπτεε». Οι φακοί με εξωτερική 
επίστρωση καθρέπτη αντανακλούν μεγάλο 
μέροε ms ακτινοβολία5, αλλά μειώνουν και 
τη φωτεινότητα. Ενδείκνυνται για σπορ όπω>5 
σκι.
Παιδιά. Να φορούν γυαλιά ήλιου από μικρά 
με πλήρη απορροφητικότητα, ελαφριά και 
άθραυστα για λόγουε ασφαλείαε.

από το αυτί ένα γαλακτώδεε υγρό. Μόνο ο ΩΡΑ 
μπορεί να δώσει τπ λύση, καθαρίζονταε το αυτί 
και χορηγώνταε αντιβίωση.
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