
 
 
 

Terápiás fülmasszírozó 
 

A FülDoki biztonságos, egyszerűen használható eszköz, 
külső alkalmazásra. A fülfájás okát szünteti meg, nem 
csak a tüneteket. 

 

A FülDoki elősegíti a lerakódott váladék és levegő távozá-
sát a fülkürtből. Gyermekek és felnőttek egyaránt használ-
hatják. Búvárkodás és repülés közben kialakult hasonló 
problémák esetén is megoldást nyújt. Gyógyszerek nélkül 
csökkenti a nyomást a dobhártyánál, lehetővé téve a vála-
dék távozását, azonnali enyhülést adva. 

 

Így működik a FülDoki: rezgéshullámokat kelt és továbbít a 
koponyacsontokon keresztül a fülkürt felé, melyek hatásá-
ra a fülkürt non-invazív módon és gyógyszermentesen 
megnyílik, szabad utat engedve a váladék és a levegő szá-
mára. A FülDoki működését bemutató videó megtekintésé-
hez látogassa meg honlapunkat: www.fuldoki.hu. 
 

A FülDoki biztonságosan és egyszerűen alkalmazható az 
alábbi esetekben: 
 

 Középfülgyulladás 

 A középfülben rekedt folyadék és levegő 

 Rossz fülkürtfunkció 

 Repülőgépen felszállás és landolás közben 

 Búvárkodás, úszás után 



Elzáródott 

fülkürt 

Megrekedt 

folyadék 

Nyomás a 

dobhártyán 

Nyitott fülkürt 

Kiegyenlített 

nyomás 

A FülDoki használata előtt  A FülDoki használata után 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Így használja a FülDokit: 
 
1. A (+) és a (-) jelzések figyelembevételével helyezze be a 2 db 

AA méretű elemet.  
2. A fölső gomb megnyomásával kapcsolja be a FülDokit. A LED 

világítani kezd. 
3. A fölső gomb ismételt megnyomásával a rezgésszám növelhe-

tő.  6 fokozat érhető el. 
4. A kép szerint helyezze a 
FülDokit a füle mögé. 
5. A gombok segítségével 
állítsa be a kívánt erősséget. 
6. Használat után kapcsolja 
ki a FülDokit az alsó gomb 
többszöri megnyomásával, 
amíg a rezgés abbamarad, és 
a LED kialszik. 
 



A FülDokit használók rendkívül elégedettek! 
600 megkérdezettből 94% arról számolt be, hogy a megvásárolt FülDokival sikerült 
panaszainak enyhítése. 98%-uk újra használná a FülDokit középfül panaszai meg-
előzésére és kezelésére. 
 
 

Teljesen megszűnt a fájdalom  60,38% 
Átmenetileg enyhült a fájdalom  33,96% 
Egyáltalán nem segített    5,66% 
Erősödött a fájdalom          0% 

  

 
Garancia és szerviz 
 
A garanciális időtartam 1 év. A garancia nem vonatkozik a nem 
rendeltetésszerű használatból, szándékos vagy véletlen rongálás-
ból, nem szakszerviz általi javítási kísérletből eredő meghibáso-
dásokra. A garancia érvényesítéséhez szükséges a jótállási jegy és 
a vásárlást igazoló nyugta bemutatása. 
 
Garanciális és azon túli szerviz igényével kérjük, forduljon a For-
galmazóhoz a vásárlás helyén.  
 
 

JÓTÁLLÁSI JEGY 
 

Forgalmazó neve: ………………………………………………….…………………….. 
 
Vásárlás helye: ………………………………………………………….…………………. 
 
Vásárlás időpontja: …..……………………………………………….………………… 
 
 

P.H. 



Fontos biztonsági információk, figyelmeztetések 
 

 A FülDokit csak rendeltetésszerűen, és a fentiekben 
leírt módon, fülfájás megszüntetésére alkalmazza. 

 6 év alatti gyermekek csak szülői felügyelet mellett 
használhatják az eszközt. 

 Vízben használni tilos. 

 Javasolt a készüléket ülve alkalmazni. 

 Egy évesnél fiatalabb gyermekeknél nem használható a 
FülDoki. 

 A FülDoki nem helyettesíti az orvosi, illetve gyógyszeres 
kezelést. 

 Amennyiben a fájdalom nem szűnik meg, forduljon 
orvoshoz. 

 
 

 További információkért 

 A FülDokit használók beszámolóinak meghallgatásához 

 És a FülDoki működésének megtekintéséhez 
 
Látogassa meg honlapunkat: www.fuldoki.hu 
Kérdése vagy véleménye van? 

Írjon nekünk: info@fuldoki.hu 
 
 
 
 
 
 

Terápiás fülmasszírozó 


