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 شمع األذن وراء ثقل
 السمع في األطفال

 ما هو شمع األذن؟
  قليل من الشمع في األذن في حالة عاديه جدا،حيث تقوم بعض

تربه و  الغدد الجلدية بإفراز هذا الشمع لحماية األذن  من ا
تربة ن العرق و األجسام الغريبة و ا  األجسام الغريبة واألمراض،  
 خطر على األذن الداخلية،  شمع األذن عبارة عن  فتافيت لونها أحمر

ذن، وفي  بني او أصفر جملى، تتحرك مع حركة الفك الى خارج ا
ذن لتهاب ا  احيان كثيرة يتكون شمع األذن كرد فعل طبيعي 

 الوسطى،  وفي احيان نادرة تتكون كمية كبيرة من الشمع  تؤدي
 الى انسداد األذن وقد تؤثر على السمع.

 خطورة شمع األذن في األطفال
ق.    تمثل خطورة على اإلط

 أعراض شمع األذن في األطفال
  تجمع شمعى في  األذن الخارجية يرى  بالعين المجردة.

  ثقل السمع .
ء األذن و وش ( صوت حفيف الرياح ).   شعور بامت

 التعامل مع الطفل المصاب بشمع
 األذن ؟

  افحص إذن  طفلك بانتظام وابحث عن الشمع.
  لو كان هناك تجمع كثير من الشمع الذى يرى  بالعين المجردة

 ويمكن إزالته بدون مشاكل ،ف مانع من جذبة إلى الخارج .
  احذر من ادخال اي شيء في األذن مثل اعواد القطن او اعواد

فه.  الكبريت وخ
  اذهب الى الطبيب لو كان طفلك يشكو من ثقل في السمع او

 لو كانت هناك صعوبة في استخراج الشمع.
جهزه الطبيه و قياس    سيقوم الطبيب بفحص أذن طفلك با
ذن وقد يقوم  بغسلها بماء دافئ استخراج الشمع.  ضغط ا

ذابة   لو كان الشمع داخل متحجر او جاف سوف يصف لك نقاط 
 الشمع او مثل نقط صوديوم بيكربونات أو نقط  ريموواكس ثم

 يقوم بغسلها بعد بضعة أيام.

  نصائح مهمه
  اعطي طفلي نقط إذابة شمع األذن بانتظام قبل النوم وتأكد
 من وجود  طفلك في وضع   يسمح بارتجاع النقط  من األذن.
  ضع سدادة أذن طبية من القطن  في أذن طفلك طوال الليل

 أثناء النوم .
ت البرد يحدث دائما انسداد   راقب أي انسداد في األذن ، فبعد نز

 في األذن .

 قطرات إذابة شمع األذن
 ريموواكس نقط األذن  .
 واكسول قطرات األذن .
 إيروواكس نقط األذن .

 من المفيد قراءة مقال إلتهابات األذن الوسطى / إضغط هنا
 قطرات مسكنة أللم األذن :  قطرة إيروكالم أللم األذن  ، أوداكس

 قطرات مسكنة أللم األذن.
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