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EΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΧΩΡΟ

Για πρώτη φορά ένα τόσο ισχυρό ακουστι-
κό σε τόσο μικρή διάσταση. Η εταιρεία 
Earcare – Βοηθήματα Ακοής παρουσιάζει 

το νέο ακουστικό βαρηκοΐας HYPE. Το νέο - σχε-
δόν αόρατο - ακουστικό δίνει τη δυνατότητα 
σε ανθρώπους που παρουσιάζουν σοβαρή 
ακουστική μείωση να αποκαταστήσουν την 
ακοή τους σε σχεδόν φυσιολογικά επίπεδα! 
Τα.νέα.υπερσύγχρονα.ακουστικά.βοηθήματα.

HYPE.αναπτύχθηκαν.μετά.από.πολύχρονες.έρευ-
νες.και.δοκιμές.από.τα.εξειδικευμένα.εργαστήρια.
της.Audioservice.Γερμανίας.και.επιτυγχάνουν.α-
πόδοση.έως.70dB.σε.μέγεθος.MC/CIC..Ιδανικά.
για.σοβαρές.έως.πολύ.σοβαρές.παθήσεις.ακο-
ής,.εξαιρετικά.διακριτικά,.προσαρμόζονται.άνε-
τα.στο.αυτί.και.οδηγούν.τους.ήχους.κατευθείαν.
στο.εσωτερικό.χωρίς.απώλειες..Σε.σύγκριση.με.
τα.παραδοσιακά.ακουστικά.βαρηκοΐας,.η.«έξυ-
πνη».τεχνολογία.των.ακουστικών.Hype,.εξασφα-
λίζει.την.επιθυμητή.ένταση.του.ήχου.στο.χρήστη.
χωρίς.θορύβους.και.σφυρίγματα..

Η.εταιρία.Earcare.–.Βοηθήματα.Ακοής,.επί.σει-
ρά.ετών.χορηγός.του.αθλητή.της.Εθνικής.Ομάδας.
Κωφών.του.Tae.Kwo.Do,.κ..Σταύρου.Ρενιέρη,.προ-
σέφερε.στον.Έλληνα.Ολυμπιονίκη.τα.νέα.ακου-
στικά.HYPE..Ο.Κωνσταντίνος.Γαλιώτος,.Διευθύνων.
Σύμβουλος.της.εταιρείας.δήλωσε.“Ευχόμαστε.στο.
Σταύρο.καλή.επιτυχία.στους.Ολυμπιακούς.αγώ-
νες,.με.ένα.υπερσύγχρονο.ακουστικό.βαρηκοΐας.
πραγματικά.Ολυμπιακών.επιδόσεων!”.
Η.ακοή.του.αθλητή.της.Εθνικής.ομάδας.κω-

φών.περιγράφεται.από.το.ακοόγραμμά.του.ως.
μια.ιδιαίτερα.σοβαρή.αμφοτερόπλευρη.βαρηκο-
ΐα.σε.επίπεδα.κώφωσης.με.υπολειμματική.ακοή.
στις.χαμηλές.και.μεσαίες.συχνότητες..Μέχρι.σή-
μερα.ο.Σταύρος.χρησιμοποιούσε.ακουστικά.πίσω.
από.το.αυτί,.καθώς.δεν.υπήρχε.μια.πιο.διακριτική.
λύση.που.θα.μπορούσε.να.καλύψει.την.πάθησή.
του..Ο.ίδιος.αμέσως.μετά.την.εφαρμογή.των.συ-
σκευών.στην.ακοή.του,.δήλωσε.τον.ενθουσιασμό.
του.για.τα.νέα.ακουστικά.HYPE:.“Είναι.απίστευτη.
η.διαφορά!.Ένα.τόσο.μικροσκοπικό.ακουστικό.

βαρηκοΐας.είναι.ταυτόχρονα.τόσο.ισχυρό.χωρίς.
σφυρίγματα.και.θορύβους..Η.νέα.αυτή.τεχνολο-
γία.βελτίωσε.αισθητά.την.ακοή.μου.αλλά.και.τη.
ζωή.μου..Είμαι.απλά.ενθουσιασμένος!”
Για.την.Ελλάδα.ο.επίσημος.αποκλειστικός.αντι-

πρόσωπος.των.ακουστικών.βοηθημάτων.HYPE.εί-
ναι.η.EARCARE.(Βερανζέρου.22,.Ομόνοια,.Τηλ.:.
210-5220.747).απ’.όπου.οι.ενδιαφερόμενοι.μπο-
ρούν.να.ενημερωθούν.για.τη.δυνατότητα.κάλυψης.
της.πάθησής.τους.από.τις.λύσεις.HYPE..Ειδικά.για.
ιατρούς.ΩΡΛ.παρέχεται.πλήρης.ιατροτεχνολογική.
ενημέρωση.για.τις.εξελίξεις.στον.τομέα.των.σύγ-
χρονων.ψηφιακών.ακουστικών.βαρηκοΐας.
Από.το.1980,.μέχρι.και.σήμερα,.η.εταιρεία.

EARCARE.–.Βοηθήματα.Ακοής.σταθερά.προσα-
νατολισμένη.σε.πρωτοποριακές.τεχνολογίες.που.
αφορούν.την.ακοή.προσφέρει.κατά.αποκλειστι-
κότητα.προϊόντα.από.τους.κορυφαίους.διεθνείς.
Οίκους.Ευρώπης.και.Αμερικής..Μικροσκοπικά.και.
αθέατα.προϊόντα.που.ανταποκρίνονται.σε.κάθε.
πάθηση.και.δυσκολία.ακοής.

Ένα ακουστικό βαρηκοΐας 
Ολυμπιακών επιδόσεων 

από την Εarcare - Βοηθήματα Ακοής

Eικόνα 5. Το α
κοόγραμμα του 
αθλητή.

Eικόνα 1. Το νέο ισχυρό ακουστικό HYPE 
από την Earcare  Βοηθήματα ακοής.

Eικόνα 2. Το πε
δίο κάλυψης των 
νέων ακουστικών 
βαρηκοΐας HYPE 
της Earcare  
Βοηθήματα ακο
ής.

Eικόνα 3. O αθλητής του TAE KWON DO 
κ. Σταύρος Ρενιέρης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα της EARCARE, 
καλέστε στον αριθμό: 210-5220.747 ή μπείτε στο site της εταιρίας: www.akoh.gr 

Eικόνα 4. O αθλητής Σταύρος Ρενιέρης με τον 
εμβιοϊατρικό μηχανικό της Earcare.
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Cue  
To.Cue®.είναι.διάλυμα.για.ωτική.χρήση.και.ενδείκνυται.στη.θεραπεία.
των.ερεθισμών.του.εξωτερικού.ακουστικού.πόρου.(μυκητιάσεις,.εκζέ-
ματα,.δερματίτιδες.κ.λπ.)..Όπως.είναι.γνωστό,.ως.εξωτερική.ωτίτιδα.
καλείται.οποιαδήποτε.φλεγμονώδης.εξεργασία.του.δέρματος.του.έξω.
ακουστικού.πόρου..Έχουν.μέχρι.σήμερα.περιγραφεί.πολλών.ειδών.ε-
ξωτερικές.ωτίτιδες,.η.συντριπτική.πλειοψηφία.των.οποίων.κατατάσσεται.
σε.μία.από.τις.ακόλουθες.κατηγορίες:.Φλεγμονώδης,.εκζεματοειδής.και.
σμηγματορροϊκή.
Εκτός.από.τις.περιπτώσεις.οξείας.εντοπισμένης.εξωτερικής.ωτίτιδας,.

σε.όλες.τις.υπόλοιπες.εμπλέκεται.και.μύκητας..Για.όλες.αυτές.τις.περι-
πτώσεις.σημαντικό.και.μοναδικό,.όσον.αφορά.στα.συστατικά.του,.φαρ-
μακευτικό.σκεύασμα.είναι.το.CUE.που.περιέχει:.Climbazol,.Acetic.acid,.
Essential.Oils,.Allantoin,.Glycerol,.συστατικά.που.είναι.αποτελεσματικά.
έναντι.των.μυκήτων.και.καταπραΰνουν.τη.φλεγμαίνουσα.επιδερμίδα.
του.έξω.ακουστικού.πόρου.

Rinopanteina®

Η.Rinopanteina®.διατίθεται.σε.ρινική.αλοιφή.και.σε.σταγόνες.και.βοη-
θάει.στη.δημιουργία.νέου.επιθηλίου.ενώ.παράλληλα.λιπαίνει.και.διατη-
ρεί.την.ενυδάτωση.του.ρινικού.βλεννογόνου..Ενδείκνυται.μετά.από.χει-
ρουργική.επέμβαση.για.να.μειωθεί.ο.σχηματισμός.κρούστας.αλλά.και.
σε.περιπτώσεις.ξηρού/ατροφικού.βλεννογόνου.εντός.του.αμυγδαλικού.
βόθρου..Η.επάνοδος.του.ρινικού.βλεννογόνου.στη.φυσιολογική.του.λει-
τουργικότητα,.μετά.από.ESS,.από.αφαίρεση.πρόσθιου.επιπωματισμού,.
από.χειρουργείο.πλαστικής.ρινικού.διαφράγματος,.σε.περιπτώσεις.ξη-
ράς.ρινίτιδας,.είναι.απαραίτητη.και.επιθυμητή..Ωστόσο,.μέχρι.σήμερα.
δεν.υπήρχε.έτοιμο.σκεύασμα.και.γινόταν.σύσταση.για.χρήση.είτε.φτια-
χτής.αλοιφής,.είτε.αλοιφών.που.περιέχουν.κορτιζόνη,.δεξπανθενόλη,.ή.
βαζελίνη..Σήμερα.όμως.υπάρχει.η.δυνατότητα.χρήσης.ενός.και.μοναδι-
κού.έτοιμου.σκευάσματος,.της.Rinopanteina,.που.περιέχει.Dexpanthenol,.
Vitamin.A,.Mineral.Oil.και.Petrolatum,.συστατικά.που.ενυδατώνουν,.λι-
παίνουν.το.ρινικό.βλεννογόνο.και.συμβάλλουν.σημαντικά.στην.επανε-
πιθηλιοποίησή.του..Η.Rinopanteina.έρχεται.σε.δύο.μορφές.(αλοιφή.και.
drops),.έτσι.ώστε.όταν.μας.ενδιαφέρει.η.εν.τω.βάθει.διάχυση.να.μπο-
ρεί.να.γίνει.χρήση.των.σταγόνων.

Emofix®

To.Emofix®.είναι.αιμοστατική.αλοιφή.φραγμού.με.μηχανική.δράση.

και.παρεμποδίζει.την.επανέναρξη.της.αιμορραγίας.σε.μερικές.αιμορ-
ραγικές.παθήσεις.του.δερματικού.βλεννογόνου.ή.στην.ιδιοπαθή.επίστα-
ξη.(ρινορραγία).κ.λπ.
Η.χρόνια.ρινο-παραρρινοκολπίτιδα,.με.ή.χωρίς.πολύποδες,.είναι.μια.

συχνή.πάθηση,.που.χρειάζεται.ενδοσκοπική.χειρουργική.όταν.δεν.είναι.
αποτελεσματική.η.φαρμακευτική.αγωγή.
Η.αιμόσταση.και.η.επανεπιθηλιοποίηση.του.τραυματισμένου.ρινικού.

βλεννογόνου.είναι.δύο.σημεία.που.προβληματίζουν.μέχρι.σήμερα.τον.
ΩΡΛ.χειρουργό..Συνήθως.χρησιμοποιείται.μη.απορροφήσιμο.υλικό.για.
πρόσθιο.επιπωματισμό,.το.οποίο.κατά.την.αφαίρεσή.του.προκαλεί.ιδιαί-
τερα.δυσάρεστο.συναίσθημα.στο.χειρουργημένο.ασθενή,.το.χειρότερο.
απ’όλη.την.επέμβαση.λένε.οι.περισσότεροι..Το.μη.απορροφήσιμο.αυ-
τό.υλικό,.προκαλεί.ταυτόχρονα.και.ισχαιμικές.αλλοιώσεις.σε.όλο.το.μή-
κος.του.ρινικού.βλεννογόνου.με.το.οποίο.έρχεται.σε.επαφή,.ακόμη.και.
με.αυτό.που.δεν.είναι.τραυματισμένο.από.την.επέμβαση.
Το.ίδιο.συμβαίνει.και.όταν.χρησιμοποιούμε.πρόσθιο.επιπωματισμό.

για.επίσχεση.ρινορραγίας,.είτε.με.Merocel,.είτε.με.γάζες,.ή.με.άλλα.μη.
απορροφήσιμα.υλικά.και.εισπράττουμε,.κατά.την.αφαίρεσή.τους,.τις.αλ-
λοιώσεις.του.ρινικού.βλεννογόνου.σε.όλη.του.σχεδόν.την.επιφάνεια.
Πρόσφατα.έχουν.κάνει.την.εμφάνισή.τους.μη.απορροφήσιμα.υλικά.

που.δύνανται.να.χρησιμοποιηθούν.για.αιμόσταση.και.επανεπιθηλιοποί-
ηση.μετά.από.ενδοσκοπική.χειρουργική.παραρρινίων.κόλπων.(ESS)..Το.
Emofix.είναι.ένα.από.αυτά,.και.είναι.το.μοναδικό.που.περιέχει.συστατι-
κά.(Saturated.Fatty.Acids,.Collagen,.Phospholipids,.Calcium,.Potassium,.
Magnesium),.που.ο.οργανισμός.μας.χρειάζεται.κατά.τον.εξωγενή.δρόμο.
της.δευτερογενούς.φάσης.της.αιμόστασης,.ιδιαίτερα.σημαντικό.στάδιο.
κατά.το.οποίο.σχηματίζεται.το.οριστικό.πήγμα..Ως.απορροφήσιμο.υλι-
κό,.δε.χρειάζεται.αφαίρεση,.οπότε.αποφεύγουμε.και.την.πρόκληση.του.
δυσάρεστου.αισθήματος.που.προκαλείται.στο.χειρουργημένο.ασθενή.
κατά.την.αφαίρεση.μη.απορροφήσιμων.αιμοστατικών.υλικών.
Εκτός.της.ESS,.το.Emofix.μπορεί.να.χρησιμοποιηθεί.και.σε.αιμορ-

ραγίες.διάχυτες.του.ρινικού.βλεννογόνου,.όταν.δεν.εντοπίζεται.επίση-
μο.αγγείο,.όπως.και.στον.τελευταίο.«χρόνο».της.αμυγδαλεκτομής,.για.
την.αντιμετώπιση.του.ενοχλητικού.oozing.πέριξ.και.εντός.του.αμυγδα-
λικού.βόθρου.
Το.Emofix,.το.Rinopanteina.και.το.CUE.(Pharma.Q),.είναι.καινούργια.

φαρμακευτικά.σκευάσματα,.που.υπόσχονται.να.δώσουν.λύσεις.σε.συ-
γκεκριμένα.περιστατικά.που.έχει.να.αντιμετωπίσει.ο.ωτορινολαρυγγο-
λόγος.και.μέχρι.σήμερα.τον.προβλημάτιζαν.

Γνωστοποίηση κυκλοφορίας νέων προϊόντων

Η Εταιρεία Pharma Q Α.Ε. αποτελεί μία νέα προσπάθεια στο χώρο των Ελληνικών Φαρμακευτικών εταιρειών 

που σχεδιάστηκε με σκοπό να καλύψει τις ανάγκες του Ωτορινολαρυγγολόγου με εξελιγμένα ιατροτεχνολογικά 

προϊόντα (medical devices) που προσφέρουν λύσεις σε χρόνια και υπαρκτά προβλήματα. Σήμερα λοιπόν, 

βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την κυκλοφορία των παρακάτω προϊόντων σε συνεργασία με το 

γνωστό Ευρωπαϊκό οίκο DMG:
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Για περισσότερες πληροφορίες: Pharma Q
Εφέσου 6, Ν. Σμύρνη, 17121 Αθήνα • Τηλ.: 210 9374576-8, Fax: 210 9374579




