
 

 

Клінічні рекомендації: Сірчані 

пробки 
Американська асоціація отоларингологів 

 

Вступ 

 

Вушна сірка (ВС) - це речовина, що очищає, захищає і змащує 

зовнішній слуховий хід. Але водночас це основна причина, 

обструкції слухового ходу. Зазвичай наявність сірчаних пробок (СП) 

не проявляється клінічно, але інколи обструкція слухового ходу 

може призвести до великої кількості симптомів, включаючи 

зниження слуху, шум у вухах, відчуття стороннього тіла у вусі, 

свербіж, біль, виділення та запах з вуха, кашель тощо. Крім того 

велика кількість ВС не дозволяє виконати повне обстеження 

зовнішнього слухового ходу та / або барабанної перетинки, 

перешкоджає проведенню аудіометрії, тимпанометрії тощо.  

СП – це суміш, яка складається із секрету залоз слухового ходу 

(що розташовуються на 2/3 зовнішнього вушного ходу) та 

відшарованого плоскоклітинного епітелію. Зазвичай вушна сірка 

самоочищується із слухового ходу за допомогою руху щелеп (Рис. 

1; Фото 1). 

 

Накопичення вушної сірки є однією з найпоширеніших причин 

звернення за медичною допомогою. Збільшення об’єму вушної 

сірки та утворення сірчаної пробки зустрічаються у 1 із 10 дітей та 1 

із 20 дорослих в усіх популяціях. Близько 12 мільйонів людей в США 

щорічно звертаються за медичною допомогою та близько 8 

мільйонів потребують видалення сірчаних пробок. Більше того, 

гіперпродукція вушної сірки або ущільнення сірки спостерігається у 

людей з груп ризику, наприклад, серед людей похилого віку чи 

людей із затримкою розвитку, серед яких дана проблема 

залишається не діагностованою або не пролікованою. 

 

 Вушна сірка – це суміш шкірного сала, секрету 

модифікованих апокринових потових залоз та відшарованого 



 

 

плоскоклітинного епітелію, яка є фізіологічною речовиною, що 

присутня у зовнішньому слуховому ході. 

 

 Сірчана пробка (англ. Cerumen impaction) за визначенням 

даних рекомендацій - це накопичення вушної сірки, що викликає 

симптоми і перешкоджає огляду слухового ходу, барабанної 

перетинки та дослідженню слуху.  

 

 Сірчана закупорка (пробка) чи обструкція? Зазвичай термін 

«сірчана пробка» означає, що вушна сірка щільна та перекриває 

слуховий канал. Автори даних рекомендацій не вважають 

обструкцію слухового ходу обов’язковим критерієм, їхнє 

визначення передбачає появу симптомів, пов'язаних з 

гіперпродукцією сірки та відсутністю можливості виконати 

необхідне обстеження.  

 

Незважаючи на те, що термін «пробка/закупорка» зазвичай 

означає, що вушна сірка ущільнена, тісно прилягає до вушного 

каналу, автори даних рекомендацій не вважають обструкцію 

основним критерієм. Це визначення передбачає насамперед 

появу типових симптомів та неможливість проведення необхідного 

дослідження слухового ходу, барабанної перетинки тощо.  

 

I.Первинна профілактика 

 

Лікар повинен пояснити пацієнту, що неправильна гігієна може 

просунути сірку ще ближче до барабанної перетинки та 

спровокувати утворення сірчаної пробки.  

 

 Для підвищення якості лікування: надання безпечних 

профілактичних рекомендацій пацієнтам (рівень доказовості С); 

 

 Переваги: сприяння механізму самоочищення вушної сірки; 

запобігання шкоди, яку завдають пацієнти самостійно; 

 

 Термін «накопичення вушної сірки» використовується, але це 

стосується пацієнтів груп ризику. 



 

 

 

II.Діагностика сірчаної пробки 

 

Лікарі повинні діагностувати сірчану пробку шляхом отоскопії, коли 

виникли симптоми та коли надмірна кількість сірки перешкоджає 

необхідній оцінці слухового аналізатора. 

 

 Для підвищення якості лікування: дозволити правильно 

діагностувати та ідентифікувати пацієнтів, які потребують лікування 

(рівень доказовості В); 

 

 Переваги: визначення осіб, які потребують лікування, у тому 

числі з отологічними симптомами, і тих, хто потребує подальшої 

діагностики слухового аналізатора; 

 

 Шкода, ризики, витрати: через гіпердіагностику сірчаних 

корків на основі симптомів можна пропустити іншу важливу 

причину появу симптомів. Без додаткових витрат. 

 

III.Модифікуючі фактори 

 

Лікарям слід оцінити фактори пацієнта з сірчаним корком, які 

можуть вплинути на підхід до лікування, наприклад, прийом 

антикоагулянтної терапії, імунодефіцит, цукровий діабет, 

попереднє опромінення голови та шиї, стеноз слухового ходу, 

екзостози і незмінена барабанна перетинка (рівень доказовості 

С); 

 

 Визначення факторів, що впливають на тактику лікування, 

може покращити результати лікування таких пацієнтів; 

 

IV.Потреба в лікуванні 

 

Лікар повинен видалити сірчану пробку, у разі її виявлення 

 

 Для підвищення якості лікування: визначте пріоритети для 

лікування пацієнтів (рівень доказовості В); 



 

 

 

 Переваги: покращення функції слуху та зменшення симптомів 

порівняно з відсутністю лікування; 

 

 Шкода, ризики, витрати: можливі ускладнення, пов'язані з 

лікуванням. Прямі витрати на лікування. 

 

V.Безсимптомні сірчані пробки 

 

Лікарям не слід проводити рутинне лікання сірчаних пробок, які 

мають безсимптомний перебіг та не заважають проводити огляд 

слухового ходу. 

 

 Для підвищення якості лікування: уникайте зайвих маніпуляцій 

(рівень доказовості С); 

 

 Переваги: уникнення зайвого лікування з можливими 

негативними явищами та зайвими витратами; 

 

 Наявність сірки не шкодить здоров’ю пацієнта і безпосередньо 

не може прогресувати до утворення пробки, а фактично може 

самоліквідуватись, так як наше вухо здатне до самоочищення.  

 

 Проте є умови, коли видалення сірки є обов’язковим в будь-

якому випадку, наприклад, у пацієнтів зі слуховими апаратами. 

 

VI.Видалення сірчаних пробок пацієнтам зі слуховими апаратами 

 

Лікар повинен проводити отоскопію для виявлення сірчаних пробок 

пацієнтам із слуховими апаратами під час кожного медичного 

огляду (Табл. 1) 

 

 Для підвищення якості лікування: діагностика та видалення 

надмірної кількості сірки пацієнтам із слуховими апаратами 

дозволить уникнути порушення їхнього функціонування(рівень 

доказовості С); 

 



 

 

 Переваги: уникнення дисфункції слухового апарату та 

пов'язаних з ним витрат на ремонт;  

 

 Шкода, ризики, витрати: лікування безсимптомних сірчаних 

корків; 

 

 Вушна сірка може мати непропорційний вплив на пацієнтів зі 

слуховими апаратами через основну втрату слуху, навіть якщо є 

контакт сірки із слуховим апаратом. 

 

VII.Рекомендовані маніпуляції 

 

Для видалення сірчаних пробок спеціаліст може використати ≥1 з 

наступних методів: засоби для розм’якшення сірки, промивання 

слухового ходу та механічне видалення сірчаної пробки за 

допомогою спеціального інструментарію. 

 

 Для підвищення якості лікування: сприяти використанню 

ефективної терапії (рівень доказовості В); 

 

 Переваги: вдосконалення видалення сірчаних пробок шляхом 

використання ефективних методів лікування та уникнення шкоди від 

недіючих або неперевірених методів лікування; 

 

 Терапія повинна бути ефективною та мінімізувати шкоду; 

 

 Дані рекомендації не вказують, який спосіб лікування є 

кращим, оскільки вище перераховані методи не порівнювали між 

собою і всі вони можуть бути ефективними; 

 

 Винятки: засоби для розм’якшення сірки та промивання 

слухового ходу можна застосовувати пацієнтам з інтактною 

барабанною перетинкою. 

 

VIII. Не рекомендовані методи лікування 

 



 

 

Лікарі не повинні використовувати вушні свічки для лікування 

сірчаних пробок 

 

 Для підвищення якості лікування: зниження шкоди і уникнення 

неефективного лікування (рівень доказовості С); 

 

 Переваги: уникнення неефективної терапії; зменшення шкоди; 

економія витрат; запобігання затримки адекватної терапії. 

 

IX. Засоби для розм’якшення сірки 

 

Клініцисти можуть використовувати засоби для розм’якшення сірки, 

включаючи воду або фізіологічний розчин, для видалення сірчаних 

корків (Табл.1)(рівень доказовості С). 

 

 Переваги: безпечне та ефективне видалення вушної сірки 

 

 Шкода, ризики, витрати: можливий зовнішній отит, алергічні 

реакції та вушний біль; витрати на засоби для розм’якшення сірки, 

окрім води або сольового розчину, вартість процедури, якщо вони 

виконуються в приватних клініках. 

 

 Винятки: перфорація або відсутність барабанної перетинки; 

відносні протипокази - особи з обтяженим алергологічним 

анамнезом на будь-який компонент, інфекція або дерматит 

слухового проходу. 

 

X.Промивання слухового ходу 

 

Лікарю слід застосовувати промивання слухового ходу для 

видалення сірчаних корків (рівень доказовості В). 

 

 Переваги: розм’якшення та усунення надмірної кількості 

вушної сірки. 

 

 Шкода, ризики, витрати: зовнішній отит, запаморочення, 

перфорація барабанної перетинки, оталгія; вартість процедури. 



 

 

 

 Винятки: перфорація або відсутність барабанної перетинки; 

відносні протипокази – пацієнти з активним дерматитом або 

інфекцією слухового ходу та навколишніх тканин, анатомічними 

порушеннями слухового ходу або в анамнезі були хірургічні 

втручання на вусі чи слуховому ході, в анамнезі вказується про 

непереносимість даної процедури. 

 

XI. Механічне видалення сірчаної пробки 

 

Для видалення сірчаних пробок спеціаліст може механічно 

видалити сірчану пробку за допомогою спеціального 

інструментарію (рівень доказовості С). 

 

 Переваги: видалення сірчаних корків під прямою візуалізацією 

процедури. 

 

 Шкода, ризики, витрати: кровотеча, подряпина, перфорація 

барабанної перетинки, оталгія; процедурні витрати; вартість 

обладнання. 

 

XII.Оцінка результатів 

 

Лікар повинен оглянути пацієнта після видалення сірчаної пробки і 

зафіксувати результат лікування в особистій картці пацієнта (історія 

хвороби, амбулаторна картка тощо). Якщо симптоми 

зберігаються, незважаючи на видалення вушної сірки, потрібно 

дообстежити пацієнта за допомогою додаткових методів. 

 

 Для підвищення якості лікування: забезпечити ефективне 

лікування та точну діагностику причин симптомів (рівень доказовості 

С). 

 

 Переваги: виявлення ускладнень; встановлення правильного 

діагнозу; забезпечення ефективної терапії. 

 

XIII. Безрезультатне початкове лікування 



 

 

 

Якщо початкове лікування безуспішне, лікар повинен направляти 

пацієнтів зі стійкими сірчаними корками спеціалісту, який має 

спеціальне обладнання для очищення та огляду слухового ходу і 

барабанної перетинки (рівень доказовості С). 

 

 Переваги: сприяння успішному усуненню сірчаних пробок; 

уникнення шкоди від повторних невдалих втручань та помилкового 

діагнозу. 

 

 Шкода, ризики, витрати: вартість додаткового медичного 

втручання.  

 

Використання додаткових інструментів сприятиме кращому 

видаленню сірчаних пробок. Рівень допомоги, який надаватиметься 

за потребою, може бути обмежений наявним обладнанням. 

 

XIV. Вторинна профілактика 

 

Лікар повинен навчити пацієнта як профілактувати повторне 

утворення сірчаних пробок (рівень доказовості С). 

 

 Переваги: запобігання утворенню повторних сірчаних пробок 

шляхом профілактики. 

 

Рис. 1 Вушна сірка утворюється у зовнішній хрящовій частині 

слухового ходу, а не у внутрішній кістковій частині, що закінчується 

барабанною перетинкою. Вушна сірка може повністю 

перекривати слуховий прохід. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Фото 1. Отоскопічна картина при сірчаних пробках 

 
  



 

 

Топічні засоби для розм’якшення сірки 

 

 Препарат Діючі речовини 

На водній основі 

Оцтова кислота 
Водний розчин оцтової 

кислоти 

Церумекс 

А-церумен 

Поліпептид 

триетаноламіну олеат-

конденсат 

Colace (англ.) Докузат натрію 

Перекис водню 
Розчин перекису 

водню 

Бікарбонат натрію Бікарбонат натрію 

Фізіологічний розчин Вода 

На олійній основі 

Мигдальна олія Мигдальна олія 

Арахісова олія Арахісова олія 

Earex (англ.) 

Арахісова олія, 

мигдальна олія, 

камфорна олія 

Оливкова олія Оливкова олія 

Рідкий вазелін Рідкий вазелін 

Не водна і не 

олійна основа 

Audax (англ.) 
Холіну саліцилат, 

гліцерин 

Debrox (англ.) 

Пероксид карбаміду 

(сечовина-перекис 

водню) 

*всі торгові назви препаратів скопійовані з оригінального тексту гайдлайну. 
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