
 

 

 

 

 

Szanowni Państwo, 

Firma VITADIET prowadzi badania oceny użyteczności wyrobu medycznego Ceru-Olio, w postaci sprayu do uszu, 

których celem jest potwierdzenie spełnienia oczekiwań odbiorców w zakresie oczekiwanych właściwości  

i zastosowania.  

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o dokonanie oceny naszego produktu oraz 

wypełnienie poniższej ankiety. 

Uwagi i sugestie będą cenne w weryfikacji oczekiwań, co do naszego produktu. 

Sposób użycia 

Tylko do użytku zewnętrznego.                                                                                                                                                                                                                                                                     

Przed pierwszym użyciem należy kilka razy energicznie nacisnąć pompkę dozownika w celu jego napełnienia 

i uzyskania prawidłowego rozpylenia wyrobu. Pociągnąć płatek ucha delikatnie do góry i do tyłu. Trzymając 

buteleczkę w pozycji pionowej wprowadzić aplikator do zewnętrznego przewodu słuchowego i nacisnąć 

końcówkę. Po użyciu wyrobu, końcówkę należy umyć pod bieżącą wodą i delikatnie osuszyć. Po zastosowaniu 

wyrobu nie ma potrzeby dodatkowego przepłukiwania przewodu słuchowego. 

Dzieci i niemowlęta powyżej 6 miesiąca  życia: 1 rozpylenie do przewodu słuchowego zewnętrznego. 

U dzieci i niemowląt wyrób powinien być aplikowany przez osobę dorosłą z zachowaniem szczególnej 

ostrożności. 

Dorośli: 1 do 2 rozpyleń do przewodu słuchowego zewnętrznego. 

Rozpuszczanie korków woskowinowych: stosować 3-5 razy dziennie, aż do rozpuszczenia zalegającej 

woskowiny. Jeżeli problemy ze słuchem lub inne dolegliwości będą się utrzymywać powyżej 5 dni, należy 

skonsultować się z lekarzem. 

Działanie profilaktyczne oraz odpowiednia higiena uszu: stosować 1-2 razy w tygodniu w celu zapobiegania 

tworzeniu się korków woskowinowych. Stosować bezpośrednio przed kąpielą w celu przeciwdziałania zaleganiu 

wody w uchu. 



 

 

 

 

ANKIETA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH WYROBU MEDYCZNEGO CERU-OLIO 

 

L.P. PYTANIE ODPOWIEDZI 

TAK NIE INNE UWAGI 

1.  Czy możliwe jest rozpylenie 

wyrobu? 

   

2.  Czy wyrób rozpuszcza zalegającą w 

przewodzie słuchowym wydzielinę ? 

   

3.  Czy wyrób ułatwia usuwanie 

korków woskowinowych z 

przewodu słuchowego ? 

   

4.  Czy wyrób przeciwdziała zaleganiu 

wody w przewodzie słuchowym w 

trakcie kąpieli? 

   

5.  Czy produkt jest wydajny?    

6.  Czy wyrób jest łatwy w stosowaniu?    

7.  Czy informacje umieszczone na 

materiałach opakowaniowych są 

klarowne i dostarczają niezbędnych 

informacji? 

   

 

 

Ja, niżej podpisany/a wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  przez  VITADIET z siedzibą w Łodzi przy ul. Dostawczej 12a, wyłącznie dla potrzeb badania właściwości 

użytkowych wyrobu medycznego „Ceru-Olio” zgodnie  z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia  10  maja  

2018 roku o ochronie  danych  osobowych  (Dz.U.2018  poz. 1000)  oraz  zgodnie klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o 

prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.  

 

……………………………………….. 

Data, podpis osoby ankietowanej 

 


