
Får du også en “prop” når du er oppe og flyve?

Så er du landet det rigtige sted.

Flyv med Jet Ears® 
og undgå pinefulde trykgener og støj på flyrejsen. 

Jet Ears® er klinisk afprøvede og kan som de 
ENESTE på markedet bruges igen og igen. 
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Rejsetip: Flyv uden øresmerter

Førhen var flyrejsen et mareridt for mine ører, men nu har tryk-
regulerende øreventiler løst problemet, fortæller fotograf
Norman Nielsen, Odense Universitetshospital.

Propper i ørerne, smerter, ubehagelige klik og nedsat hørelse.
Det var de generende bivirkninger, som Norman Nielsen måtte
døje med, hver gang han kom op i de højere luftlag.

Nu kan han nyde flyveturen, både som ferie- og forretnings-
rejsende, takket være et sæt trykregulerende ørepropper, 
Jet Ears. Disse ørepropper, hvis kliniske betegnelse er øre-
ventiler, beskytter ørerne mod de hastige trykændringer i 
kabinen under op- og nedstigning med fly. Derfor er det nu slut
med de svære øregener, som ellers plager mange flyrejsende.

”Jeg har prøvet diverse husråd med tyggegummi, næsespray 
og holden sig for næsen, mens man puster, men uden held. 
Så blev jeg gjort opmærksom på de trykregulerende øre-
ventiler, Jet Ears, og de har løst mit problem”, siger han til 
Fyens Stiftstidende.

Udover at beskytte ørerne mod følgerne af trykændringer, bort-
filtrerer Jet Ears hovedparten af ubehagelig baggrundsstøj fra 
flymotorerne, dog uden at blokere for opfattelsen af almindelig 
tale og servicemeddelelser ombord på flyet. Musik og tale fra
høretelefoner går også klart igennem. 

”De fjerner trykubehaget uden at nedsætte hørelsen, så jeg kan 
have dem på under hele flyveturen”, siger Norman Nielsen.

Øreventilerne består af ren silikone, som føles behageligt for 
ørerne. Øreventilerne virker i kraft af et lille hul i hver ende af
ørepropperne, som begrænser luftmængden ind og ud af øret.
Øreventilerne er desuden indrettet med et luftkammer, som 
skaber modstand i forhold til luftstrømmen og virker stød-
dæmpende på de voldsomme tryk, som øret udsættes for.

Derved forsinkes de hastige og ofte pinefulde trykændringer, 
som optræder under op- og (særligt) nedstigning med fly. Med
øreventilerne når øret gradvist at udligne det hastigt ændrede
atmosfæretryk i kabinen. 

Øreventiler kan desuden benyttes ved bjergkørsel, alpint ski-
sport eller tunnelpassager, som også kan være behæftet med
mærkbare trykgener.

Jet Ears kan, som de eneste af sin art, bruges igen og igen efter
rengøring med mildt sæbevand. Med i prisen følger et fikst og
praktisk etui. De fås i to størrelser, small og medium, og passer 
således til de fleste øregange hos personer fra ca. 6 år.

Jet Ears forhandles på udvalgte apoteker og kan også købes på
følgende webshops: www.med24.dk og www.webapoteket.dk
Vejledende udsalgspris er 89 kr. (producentens oplysning).

Her er et lille udpluk af hvad nogle af vore kunder 
skriver om deres erfaringer med brug af Jet Ears:

Fam. Merklin – 5/3 – 2012

Har i februar afprøvet Jet Ears i 2 størrelser på to personer under
24.000 kms flytur med 6 starter og 6 landinger. Jet Ears blev 
indsat ½ time før og virkede upåklageligt til vor store tilfredshed. 
*******************************************************
Freja Mardal – 29/11-2011

Tak for at have opfundet dette fantastiske produkt. Jeg anbefaler
det til alle, som har problemer med propper i ørerne ved flyvning.
*******************************************************
M.K.E. – 13/10 – 2011

Hej. Har rigtig god erfaring med Jet Ears. Ingen propper og 
smerter i ørerne under op- og nedtur med fly. Kan varmt 
anbefales :-) Rating 5 ud af 5 stjerner.
*******************************************************
Christian Møller – 11/9 – 2011

Hej Jet Ears. Virkelig gode og effektive ørepropper. Jeg har haft
stor glæde af dem de gange jeg har brugt dem.
*******************************************************

På vores hjemmeside, www.jetears.dk, kan man, under linket 
»Din mening – sagt om Jet Ears«, læse indlæg fra flere 
tilfredse brugere af Jet Ears.

På hjemmesiden er der også direkte link til to webshops, 
med24.dk og webapoteket.dk, hvor øreventilerne kan købes.

Mindsker trykubehag i ørerne, når flyet letter og lander

Hvorfor klikker det i ørerne når man rejser med fly? 
Hvorfor får man ondt i øret, hvis det mislykkes at klikke / 
trykudligne? 

Ørets opbygning og funktion 

Øret opdeles i ydre øre, mellemøre og indre øre.

Mellemøret består af trommehinden og mellemøreknoglerne og er 
et slimhindebeklædt hulrum.

Det er i mellemøret, at ubehag under flyvning opstår. Det skyldes, at 
mellemøret er en luftlomme inde i hovedet, som er påvirkeligt over 
for ændringer i lufttrykket.

Normalt laver ørerne et lille klik, når vi synker. Det skyldes, at en 
lille luftboble passerer det eustakiske rør (øretrompeten) og ender 
i mellemøret. Luften i mellemøret opsuges konstant af slimhinden, 
men erstattes normalt af luftbobler via det eustakiske rør. Trykket i 
mellemøret vil således normalt være det samme som i omgivelserne. 
Hvis lufttrykket i mellemøret er forskelligt fra det omgivende tryk, vil 
det opleves som et tryk i øret.

Hvad bevirker en blokering af det eustakiske rør?
 
Når det eustakiske rør blokeres, kan luft ikke passere ind i 
mellemøret. Da luften i mellemøret konstant opsuges i slimhinden, 
opstår efterhånden et undertryk og trommehinden suges indad. 
Det bevirker en nedsat bevægelighed af trommehinden og en heraf 
følgende nedsat hørelse. Ved længere tids undertryk i mellemøret 
suges væske fra slimhinden ud i mellemøret. Det kaldes “væske i 
mellemøret” eller også sekretorisk otit.
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Passer til de fleste øregange

Small
Egnet fra ca. 6 år. Passer til smalle øregange, typisk 
børn, unge under 15 år og små, spinkle kvinder.

Medium
Passer til de fleste voksne (ca. 70 %)

Tilfredshedsgaranti
For at opnå den optimale effekt, er det vigtigt, at man 
vælger den korrekte størrelse.

Har man valgt en forkert størrelse, kan Jet Ears ombyttes
til ret størrelse ved at fremsende øreventilerne med 
kvittering til os, som angivet på pakkens bagside.

Fremsend øreventilerne samt kvittering til

BLUE LINE GREY Int.
Slotsherrensvej 132 C                      
DK – 2720 Vanløse

Angiv den ønskede størrelse.

Vi lever af tilfredse kunder.

Lette at anvende

1. Træk øret opad og ud og sænk underkæben.

2. Anbring Jet Ears i øregangen med en let drejende
    bevægelse til den slutter tæt, men bekvemt i øret.
    Pres aldrig hårdt.

3. Kontrollér, at Jet Ears dæmper evt. baggrundsstøj og,
    at du kan høre din egen stemme. I modsat fald er 
    proppen ikke anbragt rigtigt eller størrelsen er forkert.

Indsæt Jet Ears inden kabinedørene lukkes og fjern dem
først, når kabinedørene er åbnet efter ankomst. På lange
flyvninger kan Jet Ears tages ud når almindelig flyvehøjde
er nået, men indsættes igen inden nedstigning påbegyndes,
senest 30 min. før landing. 
Jet Ears kan anvendes sammen med høretelefoner. 
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Jet Ears er genanvendelige og et praktisk etui medfølger
Jet Ears er fremstillet af 100 % medicinsk giftfri silikone.  
Hold ørepropperne rene med mild sæbe og vand eller 
hospitalssprit. Opbevar dem i medfølgende etui.
Kan bruges igen og igen som de eneste på markedet.

Ønsker du ikke at handle på nettet og kan dit apotek el. din 
Matas ikke tilbyde dig Jet Ears, så bed dem bestille produktet 
hjem. Lad dig ikke nøjes med et erstatningsprodukt!
Jet Ears må ikke forveksles med et par alternative produkter på 
markedet, som begge kun er beregnet til brug på et par flyvninger. 
En af disse proppers effekt nedsættes nemlig gradvist, i takt med, 
at det porøse keramiske membranfilter tilsmudses/-stoppes af  
indtrængende støv-, sod-, pollenpartikler samt fugt og snavs,
hvilket ikke lader sig 100 % fjerne ved vask! Et andet produkt på
markedet, som også kun kan benyttes til et par flyvninger, må ikke
vaskes med vand eller rengøringsmidler, da mineralerne i vand vil
tilstoppe APC ventilen. Efter brug skal man blot lægge disse fly- 
propper tilbage i æsken til næste gang man skal ud at flyve, noget 
vi ikke finder særlig hygiejnisk. 
 

Frasorterer baggrundsstøj, så almindelig tale kan høres

Jet Ears bortfiltrerer ubehagelig baggrundsstøj op til 115dB (typisk 
støjniveauet ved rock-koncerter) uden at hindre samtale og opfattelse 
af vigtige servicemeddelelser ombord, almindelig tale, m.v.
Forestil dig oplevelsen og lyden af en flyvemaskine, som lægger an til 
landing. Lyden forstærker sig, ubehaget og sågar smerten melder sig 
og hørelsen forsvinder gradvist. Dette er statistisk set virkeligheden 
for næsten halvdelen af alle flyrejsende - det være sig den ferie- eller 
forretningsrejsende.
Hvad har luftfartsindustrien så gjort ved det? Uanset, at alle 
statistikker vidner om et relativt betydeligt problem i både omfang og 
grad, synes dette belejligt “overset” i store dele af luftfartsindustrien.
Stort set alle flyrejsende kender i forskellig grad til den dårlige start på 
rejsen, som propper i ørerne i reglen indebærer. Alle går imidlertid ud 
fra, at de er tvungne til at affinde sig med generne, eftersom, at intet 
flyselskab hidtil har budt de rejsende et reelt (virksomt) alternativ. 
Daglige henvendelser fra øreplagede flyrejsende, vidner således 
om et problem, som favner bredt. Det drejer sig om forretningsfolk, 
som aldrig når at få trykudlignet mellem deres hyppige - eventuelt 
ugentlige, flyvninger. De klager over kronisk nedsat hørelse, der 
ofte bevirker, at de møder trætte og uoplagte op til møder og på 
job. Andre føler ubehag, og nogle har decideret angst for vante 
øresymptomer, som i nogle tilfælde varer ved i op til flere dage efter 
flyvningen. Således udsættes passagererne fortsat dagligt for unødigt 
ubehag og smerte. 
Vi vil hellere ikke undlade at nævne, at Jet Ears til børn, foruden at 
hjælpe barnet, samtidigt forebygger, at øvrige passagerer forstyrres på 
grund af støjgener fra øreplagede småbørn, hvis gråd ofte sætter ind, 
når små sarte “flyører” belastes af det “justerede” kabinetryk, som 
allerede optræder når kabinedørene lukkes.
Alle disse gener kan undgåes ved brug af Jet Ears øreventiler.
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Den almindeligste årsag til blokering af det eustakiske rør er 
forkølelse. Bihulebetændelse og høfeber er ligeledes hyppige 
årsager. Således fører en tilstoppet næse til tilstoppede ører, 
grundet svulne slimhinder i det eustakiske rør.
En anden årsag til blokerede eustakiske rør, er mellemøre-
betændelse, hvor slimhinderne ligeledes er svulne. Børns 
eustakiske rør er smalle, og deres mellemørevolumen er lille, 
da de endnu ikke er udvoksede.

Hvordan kan flyvning skabe problemer?
 

Når man letter og lander, selv i et moderne fly, sker der hurtige 
ændringer i lufttrykket i omgivelserne. Det eustakiske rør skal 
derfor fungere ordentligt - det vil sige åbne sig hyppigt og 
tilstrækkeligt til, at en trykudligning kan finde sted efterhånden 
som trykket ændrer sig i omgivelserne. Det gælder specielt, 
når man lander - dvs. man bevæger sig fra et lavt atmosfærisk 
tryk mod jorden, hvor lufttrykket er højere. Mellemøret vil, 
hvis trykket ikke udlignes efterhånden som man nærmer sig 
jorden, blive påført et tryk udefra, som medfører en skade i 
slimhinden i mellemøret. Det kan medføre væskedannelse og 
evt. efterfølgende mellemørebetændelse. 

Hvad kan du gøre, hvis du har glemt dine Jet Ears?
 

Det kan ske, at du er kommet afsted uden dit etui med Jet 
Ears, men fortvivl ikke. Her er nogle gode fif fra piloter og 
dykkere, som har lært at udligne trykforskellen. 
Når du synker, aktiveres de muskler, som åbner det eustakiske 
rør. Tyggegummi og bolchespisning øger spytproduktionen og 
får dig til at synke oftere. Derfor er det godt at putte noget i 
munden lige før og under landingen. Gaben er endnu mere 
effektivt, men søvn under landingen løser ikke problemet, 
idet man i sovende tilstand ikke synker hyppigt nok til at 
trykudligne, efterhånden som trykket i omgivelserne stiger.
Hvis synkning og gaben ikke er nok, kan man trykudligne ved 
at udføre Valsalvas manøvre:

1. Luk næseborene med tommel- og pegefinger.

2. Tag en mundfuld luft.

3. Pres luften bagud i næsesvælget som hvis man vil blæse 
tommel- og pegefinger af næsen. Når du mærker og hører et 
højt klik i ørene, har du udlignet trykket.

4. Manøvren gentages evt. flere gange under landingen.
Undgå at bruge brystkassen (lungerne) eller maven når 
du udfører Valsalvas manøvre, idet trykket kan blive for 
stort og medføre smerte. Brug således kun kinderne og 
svælgmuskulaturen til at frembringe trykket.

Hvad med næsespray? 
 

Nogle erfarne flyrejsende bruger slimhindeskrumpende 
næsespray (Iliadin, Otrivin, Zymelin m.m.) ½-1 times tid 
før landing. Det medfører, at man lettere kan trykudligne 
mellemørerne. Man kan supplere behandlingen med en 
tablet med lignende virkning, men dette middel er dog 
receptpligtigt (Clarinex).  
Flyrejsende med allergi skal tage deres antihistamintabletter 
før eller i begyndelsen af rejsen af samme grund. 

Hvad med dræn i ørerne? 
 

Her er det ikke skadeligt at bruge Jet Ears, men det er  
unødvendigt. Drænet sørger for luftudligningen.  

Hvad hvis man ikke kan trykudligne? 
 

Fortsæt forsøgene med trykudligning selv efter landing. 
Hvis det herefter ikke lykkes at trykudligne og hvis smerten 
fortsætter, bør man konsultere en øre-næse-hals-læge. 

Kilde: Mikkel Holmelund
Øre-næse-halslæge

Om Jet Ears

De fleste kender problemet med propper i ørerne under 
flyvning og bjergkørsel med efterfølgende gener som 
smerter og forbigående hørenedsættelse. Det er f. eks. 
særdeles ubekvemt at have nedsat hørelse under møder, 
specielt hvis disse foregår på fremmede sprog. 
De ucharmerende rejsebivirkninger kan nu undgås takket 
være de klinisk testede ørepropper, Jet Ears. De kan, 
som de eneste på markedet, bruges igen og igen efter 
rengøring med mild sæbe eller hospitalssprit. 
Med øreventilerne følger et etui i et praktisk og elegant 
design.

Sådan virker de

To små huller i hver ende af øreproppernes 
støddæmpende luftkamre danner modstand til 
luftstrømmen ind og ud af øret. Derved forsinkes de 
hastige og ofte pinefulde trykændringer, som typisk 
optræder under op- og især nedstigning med fly. 
Med Jet Ears øreventiler når inderøret gradvist at udligne 
de hastigt ændrede atmosfæretryk i kabinen.
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