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Сірковий корок є достатньо частою 
причиною порушення якості життя людини. 
До утворення сіркового корка спонукає ано-
малія секреції сірчаних залоз у вигляді її 
посилення, що призводить до накопичення 
секрету. Однією з причин гіперсекреції мо-
жуть бути запальні зміни шкіри слухового 
ходу. В деяких випадках основу для утво-
рення корка створює епідерміс, який відша-
ровується від стінок слухового ходу у ви-
гляді пластів, що в подальшому просочу-
ються сіркою. Затримці сірки сприяють та-
кож порушення її складу, висока в’язкість, 
вузькість і звивистість зовнішнього слухо-
вого ходу. Суб’єктивні відчуття у пацієнта і 
відповідно візит до отоларинголога 
пов’язані з переходом пристінкового сірко-
вого корка в обтуруючий. В зв’язку з герме-
тичною закупоркою просвіту слухового ка-
налу нерідко при самостійному намаганні 
видалення сірки наступає різке зниження 
слуху. При тиску корка на барабанну пере-
тинку можуть виникати шум у вусі, запамо-
рочення, а при тривалому перебуванні на-
віть її атрофія. 

За амбулаторною допомогою до на-
шого центру звертається чимало осіб з кон-
дуктивною приглухуватістю, спричиненою 
обтуруючим сірковим корком. Досить часто 
пацієнти мають ускладнення, пов’язані з 
травматизацією шкіри слухового ходу, її 
мацерацією після безуспішних спроб очист-
ки або промивання вуха. В такому разі вна-
слідок набряку і запалення стінок каналу 
видалення сіркового корка значно утрудню-
ється. Виникає потреба в призначенні міс-
цевих протизапальних, аналгезуючих засо-
бів. За останній рік таких випадків було бі-
льше двох сотень.  

Характерно і те, що попереднє вико-
ристання цими хворими 3% розчину пере-
кису водню, який традиційно призначається 
лікарями поліклінік для пом’якшення сірко-
вого корка протягом 2-4 діб перед проми-
ванням слухового ходу, не дало позитивно-
го результату і не попередило виникнення 
запальних процесів в ньому.  

Постійний пошук засобів, який ве-
деться фармакологічною промисловістю, 
що направлений на покращання якості жит-
тя пацієнта, торкнувся і проблеми сіркового 
корка. Нещодавно в нашій країні з’явився 
засіб «Ваксол» виробництва компанії «HL 
Healthcare Ltd» (Великобританія). Він пред-
ставляє собою спрей оливкової олії, що має 
просту систему дозування і введення її у 
зовнішнє вухо. Розпилювач забезпечує дрі-
бнодисперсне розпилення «Ваксолу», мік-
рокраплини поглинаються сірковим корком, 
що забезпечує його пом’якшення та руйну-
вання. Фактично даний засіб, завдяки при-
родному компоненту, не має побічних дій і 
може застосовуватися як у дорослих, так і у 
дітей. Його не слід застосовувати лише при 
алергії на оливкову олію. Анатомічна форма 
розпилювача дозволяє застосовувати «Вак-
сол» без ризику пошкодження структур ву-
ха. «Ваксол» призначений для пом’якшення 
і природного видалення вушної сірки і сір-
кового корка.  

Нами було вирішено порівняти ефек-
тивність засобу «Ваксол» і традиційного 3% 
перекису водню для пом’якшення щільного 
сіркового і сірково-епідермального корка, 
що не піддавалися первинному вимиванню. 
Призначаючи «Ваксол» особам з неусклад-
неним обтуруючим корком, перш за все ми 
звернули увагу на зручність його викорис-
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тання – двічі на добу всього по 1-2 уприску-
вання в слуховий хід, що не викликало над-
мірного нанесення і витікання оливкової 
олії. Не відмічалося також яких-небудь не-
приємних відчуттів у вусі при його застосу-
ванні, тоді як при закапуванні 3% розчину 
перекису водню характерним був тріск, іно-
ді поколювання, відчуття жару в слуховому 
каналі, при наявності тріщин. Дискомфорт 
викликає також витікання розчину перекису 
із зовнішнього вуха, що потребує перебу-
вання пацієнта в горизонтальному поло-
женні протягом певного часу з закриванням 
слухового ходу ватою. Також незручною 
була необхідність частого закапування роз-
чину перекису водню до 5-6 разів на добу, 
що пов’язано зі швидким висиханням, скла-
дністю дозування крапель. 

Через 3-4 доби у 28 осіб, що застосо-
вували «Ваксол», легко вдалося повністю 
вимити корок зі слухового ходу з повним 
відновленням слуху без будь-яких побічних 
явищ. У 4 з 26 осіб, які використовували 
розчин перекису водню, навіть після 4-
денного його закапування не вдалося повні-
стю вимити сірковий корок. 

Також нами призначався «Ваксол» 
пацієнтам після купірування запальних про-
цесів в слуховому ході, якими ускладнюва-
вся сірковий корок, і після лікування отомі-
козу. Це давало змогу ефективно провести 
туалет зовнішнього вуха і відновити слух. У 
осіб з пристінковим сірковим корком вико-
ристання «Ваксолу» сприяло легкому само-
стійному її видаленню або при промиванні 
вуха самим хворим в домашніх умовах.  

Зменшення утворення вушної сірки, 
яке спостерігається у багатьох осіб, є не 
менш турбуючим станом, що призводить до 
сухості шкіри слухового ходу, свербіння, 
тріщин і, як наслідок, до утворення зовніш-
ніх отитів, в тому числі грибкових. При 

призначенні «Ваксолу» таким особам з гі-
пофункцією сірчаних залоз кілька разів на 
тиждень було наочно відмічено покращання 
стану шкіри слухового каналу, зникнення 
неприємних відчуттів, пов’язаних з сухістю 
і свербінням.  

Як вже було відмічено, утворення сір-
кового або епідермального корка у вусі є 
поліетіологічним процесом, що часто су-
проводжує хворого протягом дуже багатьох 
років і вимагає періодичного звертання до 
отоларинголога з метою видалення корка 
при обструкції слухового ходу і відновлен-
ня слуху. Однією з головних причин у ви-
никненні корка є порушення стану шкіри 
слухового ходу, що проявляється наявністю 
іноді великої кількості злущеного епідермі-
су в сірчаній масі. Такий корок достатньо 
сухий і важко піддається вимиванню. Вико-
ристання «Ваксолу» забезпечує не тільки 
пом’якшення корка, а й поліпшує стан епі-
дермального покриву зовнішнього слухово-
го ходу.  

Висновки 
Таким чином, «Ваксол» значно поле-

гшує процедуру вимивання щільного обту-
руючого сіркового корка, а у осіб з надмір-
ним утворенням вушної сірки сприяє дові-
льному природному видаленню її, зменшує 
потребу постійного звертання до ЛОР-
кабінету з метою видалення сіркового корка 
і промивання слухового ходу.  

Для профілактики утворення сірково-
го корка всім схильним до цього стану осо-
бам ми пропонуємо використовувати «Вак-
сол» раз на тиждень. Існують  беззаперечні 
докази ефективності його застосування при 
сухості, тріщинах шкіри слухового ходу, а 
також для відновлення стану слухового ка-
налу після використання місцевих протиза-
пальних засобів при зовнішньому отиті, в 
тому числі отомікозі. 
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