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BARKING & DAGENHAM, HAVERING AND REDBRIDGE 

EAR WAX SERVICE (AUSŲ VAŠKO PASLAUGOS) 
 

Jeigu turite problemų dėl klausos ar ausų vaško susikaupimo, iš pradžių kreipkitės Į savo GP 
(šeimos gydytoją). Jūsų GP aptars simptomus su jumis ir patars, ar reikalinga pašalinti ausų 
vašką vietinėje tarnyboje, jūsų apskrityje. 
 

1. Jeigu įmanoma, ausų vaškas gali būti pašalintas jūsų vietinėje gydymo įstaigoje. 
(Atkreipkite dėmesį: ne visos GP gydymo įstaigos turi kontraktus teikti ausų vaško pašalinimo 
paslaugas, tačiau jos gali nukreipti jus patarimų dėl papildomo gydymo pagal asmeninius 
poreikius). 

 
arba 

 
2. Jus gali nukreipti į vietinę ligoninę dėl ausų vaško pašalinimo, naudojant 

specialią įrangą 
 
Jūsų GP aptars su jumis, ar jie yra mediciniškai tinkami gydymai jums. Gali būti, kad iš pradžių 
tam tikrus dalykus galite pamėginti patys, įtraukiant produktus iš vietinės vaistinės, kurie gali 
padėti dėl ausų vaško sankaupos.  
 

KAS YRA AUSŲ VAŠKAS? 

Ausų vaškas, taip pat vadinamas ausų siera, yra visiškai natūrali medžiaga, kurią gamina ausų 
kanalų liaukos. Jis gali būti rudas, oranžinis, raudonas, gelsvas ar pilkas. Ausų vaškas turi 
kelias svarbias funkcijas. Visų pirma, jis apsaugo ir drėkina ausų kanalų odą, todėl ausi 
nesausėja ir neniežti. Ten taip pat yra medžiagų, kurios kovoja su infekcijomis, kurios gali 
pažeisti ausų kanalų odą, suteikia apsaugą prieš bakterijas, grybelius ir vandenį. Galiausiai, 
tai yra skydas nuo išorinio pasaulio, apsaugo purvą, dulkes ar žemes, kad tai nepatektų arti 
ausų būgnelių. Ausų vaškas gali susikaupti, tai gali sukelti nepatogumo jausmą arba net 
laikiną klausos netekimą.  
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AUSŲ VAŠKO PRIEŽASTYS  

Ausų vaško susikaupimą gali sukelti keli veiksniai, tai yra: 
 

 Plaukuoti ausų kanalai 

 Siauri ausų kanalai  

 Amžius - gaminamas vaškas gali būti sausesnis 

 Klausos aparatų, ausų kištukų ir kitų į ausį dedamų daiktų naudojimas - šie dalykai gali 
toliau nustumti vašką 

 Kuo ilgiau vaškas būna ausyje, jis tampa kietesnis ir jam sunkiau iškristi iš ausies. 

 Kai kuriems žmonėms ausyse tiesiog būna daugiau vaško 

 

Ar per didelis vaško kiekis turės įtakos mano klausai? 

Vaškas gali sukelti problema, sukurdamas fizinį barjerą, kada garsas negali lengvai patekti, 
todėl tai sukelia papildomą įtampą mūsų klausai. Tai gali sukelti klausos netekimą arba dar 
pabloginti jau esamą klausos sutrikimą. Nedidelis klausos praradimas sukelia įtampą mūsų 
klausos sistemai. Tai gali sukelti nuovargį, kada bendraujame su kitais, nes tampa sunkiau 
susitelkti į kitų žmonių kalbą. Klausos problemos gali sukelti mums stresą ir nerimą, o taip pat 
mums gali būti sunkiau dalyvauti veiklose, kurios vyksta aplink mus. 
 

Kaip žinoti, ar mano ausyse yra vaško blokas? 

Kada tai atsitinka, kai kurie žmonės gali jausti: 
• ausų skausmą / diskomfortą 
• gali būti sunkiau girdėti 
• niežulį 
• galvos svaigimą 
• blokavimo jausmą 
• gali girdėtis aušto tono garsas, sklindantis iš ausies (tinitas) 
 
Jeigu jaučiate kuriuos nors iš šių simptomų, susisiekite su savo GP. Jeigu susitikote su savo 
GP dėl gydymo ir šie simptomai sugrįžta, prašome dar kartą apsilankyti pas savo GP. 
 

 
NAUDINGA INFORMACIJA  
 

 Britų tinito asociacija: https://www.tinnitus.org.uk  

 Karališkas nacionalinis kurčiųjų institutas: https://rnid.org.uk/ 
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