Middle Ear Infection
Middle ear infection is called otitis media.
This infection occurs when germs get into the
middle ear and the area fills with fluid.
Germs from a cold or flu can lead to a middle
ear infection. Fluid build-up in the middle ear
can put pressure on your eardrum causing
pain or other signs.

Signs
•

Pain

•

Fever

•

Drainage

•

Hearing loss

Your Care
•

Your doctor will ask you about your signs and check your ears.

•

If your infection is caused by germs, antibiotic medicine may be ordered.
Take all of your medicine as directed.

•

You may use a heating pad on a low setting.

•

Do not put anything in your ears including liquids, herbs or cotton-tipped
applicators unless directed to by your doctor. They can block your ear
canal, causing a loss of hearing or infection.
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Запалення середнього вуха
Запалення середнього вуха називається середнім отитом. Це інфекційне
захворювання виникає, коли бактерії потрапляють в середнє вухо, і ця
зона заповнюється рідиною. Бактерії, що перебувають в організмі під
час застуди або грипу, можуть
спричинити запалення середнього
вуха. Накопичення рідини в
Зовнішнє
вухо
середньому вусі збільшує тиск на
барабанні перетинки, що спричиняє
біль або інші ознаки.

Ознаки
•

Біль

•

Підвищена температура

•

Витікання рідини

•

Втрата слуху

Вушний
канал

Барабанна
перетинка

Медичний догляд за Вами
•

Ваш лікар запитає Вас про симптоми і огляне Ваші вуха.

•

Якщо Ваше захворювання спричинене інфекцією, Вам можуть
призначити приймання антибіотиків. Приймайте всі ліки відповідно
до призначення.

•

Ви можете використовувати грілку, встановлену на мінімальний
нагрів.

•

Не засовуйте нічого у вуха, включаючи рідину, трави або аплікатори
з ватним наконечником, якщо тільки це не запропоновано Вашим
лікарем. Це може заблокувати вушний канал, спричинивши втрату
слуху або зараження.
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Call your doctor right away if you have:
•

Pain that gets worse

•

Fever that gets higher or does not go away

•

Drainage that gets worse

•

Hearing loss

Talk to your doctor or nurse if you have any questions or concerns.
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Негайно зателефонуйте своєму лікарю, якщо у Вас:
•

Біль посилюється

•

Температура підвищується або не зменшується

•

Витік рідини збільшується

•

Втрачається слух

Якщо у Вас є питання або сумніви, зверніться до Вашого лікаря
або медичної сестри.
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