
Chory skarży się na ból oraz swędzenie przewodu słuchowego lewego. 

W trakcie czyszczenia przewodu słuchowego wacikiem zauważył obecność krwi na waciku.

Ból ucha pojawił się nagle przed 3 dniami bezpośrednio po intensywnym oczyszczaniu przewodu słuchowego 
zewnętrznego wacikiem („patyczkiem kosmetycznym”). Chory przyznaje, że zwraca szczególną uwagę na czystość 
uszu, a z uwagi na zwiększoną jak twierdzi obecność woskowiny musi często (kilka razy w tygodniu) czyścić uszy. 
Wykorzystuje do tego celu patyczki kosmetyczne z wacikami, ale przyznaje, że również zapałki i metalowe spinacze 
biurowe. Często odczuwa świąd uszu co zachęca go do kolejnego oczyszczania przewodu słuchowego.

Do lekarza laryngologa zgłosił 40 letni mężczyzna z silnym bólem ucha lewego.

Poszerzony wywiad

potrójne uderzenie
          w zapalenie

oPis PrzyPadku klinicznego

ucho prawe: małżowina uszna prawidłowego kształtu, skóra różowa, wejście do przewodu słuchowego wolne, 
bez wydzieliny patologicznej. Małżowina uszna prawa przy badaniu palpacyjnym niebolesna. Wyrostek sutkowaty 
niebolesny. Otoskopowo – przewód słuchowy szeroki. Skóra przewodu słuchowego zaczerwieniona, sucha 
z cechami łuszczenia się naskórka. Błona bębenkowa perłowoszara z zachowanym refleksem.

ucho lewe: małżowina uszna prawidłowego kształtu, skóra różowa, w okolicy wejścia do przewodu 
słuchowego zewnętrznego widoczna zaschnięta wydzielina (strupy). Małżowina uszna lewa przy badaniu 
palpacyjnym bolesna zarówno przy naciśnięciu na skrawek małżowiny jak i przy ruchach małżowiną. Wyrostek 
sutkowaty niebolesny. Otoskopowo obrzęk skóry przewodu słuchowego zewnętrznego lewego. W dolnej części 
przewodu słuchowego w miejscu przejścia części chrzęstnej kanału przewodu słuchowego zewnętrznego w część 
kostną widoczne uszkodzenie skóry (sącząca się ranka). Błona bębenkowa różowa, z zachowanym refleksem. Próba 
Webera – prawidłowa.

Badanie przedmiotowe



ostre zapalenie ucha (przewodu słuchowego) zewnętrznego lewego bez zajęcia błony bębenkowej Otitis externa 
sinistra

•	 dicortineff 3x dziennie po 4 krople na sączek założony do przewodu słuchowego lewego. 
•	 Kontrola laryngologiczna za 3 dni. Po trzech dniach, w przypadku zmniejszenia procesu zapalnego zostanie 

usunięty sączek, a przez kolejne 2-3 dni chory będzie stosował krople bezpośrednio do przewodu słuchowego 
zewnętrznego.

rozpoznanie

zastosowane leczenie

Przewód słuchowy zewnętrzny należy oczyścić pod kontrolą wzroku lub przepłukać np. roztworem Rivanolu o 
temperaturze 37 st C., osuszyć go stosując kilka razy dziennie krople zawierające miejscowo działające antybiotyki 
o szerokim spektrum działania i steroidy.

W przypadku dużego obrzęku skóry przewodu słuchowego stosuje się sączki z alkoholem 70-80% zmniejszające 
obrzęk (wchłanianie wilgoci).

W ciężkich przypadkach stosuje się antybiotykoterapię ogólnie.

U naszego chorego nie było konieczności przepłukowania przewodu słuchowego. Zastosowaliśmy krople dicorineff 
zawierające 2500 jm neomycinum (siarczan neomycyny) oraz 25 jm gramicidinum (gramicydyny) i 1mg 
fludrocortisoni acetas (fludrokortyzonu octan).

Czas leczenia do 2 dni po ustąpieniu objawów, maksymalnie 7 dni.

leczenie ostrego zapalenia ucha zewnętrznego

Preparatu nie należy stosować w przypadku perforacji błony bębenkowej.

W przypadku zalegania wydzieliny lub złogów naskórka przewód słuchowy należ przepłukać solą fizjologiczną 
w temperaturze 37st C.

Krople można podawać zakraplając na sączek założony do wnętrza przewodu słuchowego zewnętrznego lub 
wkraplając bezpośrednio do przewodu sluchowego.

uwagi

dicortineff (Neomycinum, Gramicidinum, Fludrocortisoni acetas). skład i  postać: Krople do oczu i  uszu, zawiesina. 1  ml zawiera 2500  j.m. neomycyny w  postaci neomycyny siarczanu, 25  j.m. 
gramicydyny, 1 mg fludrokortyzonu octanu. Wskazania: W okulistyce: stany zapalne gałki ocznej, błony naczyniowej, spojówek i brzegów powiek. W laryngologii: stany zapalne ucha zewnętrznego 
i środkowego, stany zapalne ucha po zabiegach operacyjnych, stany pourazowe zewnętrznego przewodu słuchowego. dawkowanie i sposób podawania: Zwykle stosowane dawki: W okulistyce: 
Podanie do oka. 1-2 krople do worka spojówkowego 2 do 5 razy na dobę. W  laryngologii: Podanie do ucha. 2-4 krople do przewodu słuchowego na opatrunku 2-4 razy na dobę. Preparat może 
być również zakrapiany bezpośrednio do przewodu słuchowego. Pacjent powinien leżeć z uchem zwróconym do góry, po zakropieniu pozostać w pozycji leżącej przez około 15 minut. Długość 
leczenia: do 2 dni po ustąpieniu objawów, lecz nie dłużej niż 7 dni. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu lub inne antybiotyki aminoglikozydowe. Wirusowe, 
gruźlicze lub grzybicze zakażenia oka lub ucha. Choroby połączone z  ubytkami nabłonka rogówki. Jaskra. Perforacja błony bębenkowej ucha, jeśli lek stosowany ma być do ucha. Nie stosować 
preparatu w przypadku założonych miękkich soczewek kontaktowych. ostrzeżenia i zalecane środki ostrożności: Ze względu na zawartość w preparacie chlorku benzalkoniowego osoby noszące 
miękkie (hydrofilne) szkła kontaktowe nie powinny zakładać ich w okresie stosowania preparatu. Należy usunąć soczewki kontaktowe przed zakropieniem i odczekać co najmniej 30 minut przed 
ponownym założeniem. Chlorek benzalkoniowy może powodować podrażnienie oczu i zmienia zabarwienie soczewek kontaktowych. Preparatu nie należy stosować długotrwale, ponieważ może 
dojść do nadkażeń bakteryjnych i grzybiczych. Długotrwałe stosowanie preparatu w chorobach oczu może spowodować u osób predysponowanych podwyższenie ciśnienia śródgałkowego, a nawet 
doprowadzić do powstania zaćmy posteroidowej. Szczególną ostrożność należy zachować podczas stosowania leku u pacjentów, u których podejrzewa się perforację błony bębenkowej, ponieważ 
przedostanie się leku do ucha środkowego może wywołać piekący ból, a nawet uszkodzenie nerwu słuchowego. działania niepożądane: Preparat jest zazwyczaj dobrze tolerowany i zwykle nie 
wywołuje istotnych działań niepożądanych. Rzadko (≥1/10 000 do < 1/1000): niespecyficzne zapalenie spojówek lub reakcje uczuleniowe. Może wystąpić świąd lub pieczenie spojówek. Podmiot 
odpowiedzialny: WZF Polfa SA. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu nr R/2432, wydane przez MZ. Dodatkowych informacji o leku udziela: Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o., ul. Bobrowiecka 6, 
00-728 Warszawa, tel. +48 22 364 61 00, fax +48 22 364 61 02, www.polpharma.pl. Lek wydawany na podstawie recepty. ChPL: 2008.12.15.
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