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 BARKING & DAGENHAM, HAVERING ANDبارکنگ اینڈ ڈیگنہیم، ہاورنگ اینڈ ریڈ برج )
REDBRIDGE) 

 کان کے ویکس کی سروس 

 
 

اگر آپ کو اپنی سماعت میں یا کانوں میں ویکس )چپچپا مواد( جمع ہونے سے مسائل کا سامنا ہے، تو براہ کرم پہلی 

آپ کی عالمات پر آپ سے تبادلہ خیال کر سکے گا اور آپ کو    GPآپ کا    کے پاس جائیں۔  GPفرصت میں اپنے  

 مشورہ دے سکے گا کہ کیا کانوں سے ویکس نکالنے کی ضرورت ہے اور کیا آپ کو مقامی خدمات دستیاب ہیں۔ 
 
 

اگر دستیاب ہوا، تو ممکن ہے کہ آپ کو آپ کی مقامی پریکٹس پر کانوں سے ویکس نکلوانے کے لئے بھیج   .1

پریکٹیسز معاہدہ    GPکانوں سے ویکس نکلوانے کی خدمت کے لئے تمام    اہ کرم نوٹ کریں:)بر  دیا جائے۔

یافتہ نہیں ہیں لیکن انفرادی ضرورتوں کی بنیاد پر مزید انتظام کے سلسلے میں مشورہ لینے کے لئے ان سے 

 رجوع کیا جا سکتا ہے(۔ 
 

 یا
 

 

نکلوانے کے لئے آپ کو آپ کے مقامی اسپتال بھی ماہرانہ آالت بروئے کار التے ہوئے کان سے ویکس   .2

 بھیجا جا سکتا ہے۔
 
 

ممکن    آپ کے ساتھ تبادلہ خیال کرے گا کہ آیا یہ عالج معالجے کلینکل اعتبار سے آپ کے لئے مناسب ہیں۔  GPآپ کا  

ر دستیاب ہے کہ ایسی صورتیں ہوں کہ آپ کچھ چیزیں خود سے آزما سکتے ہوں، جن میں آپ کی مقامی فارمیسی پ

   مصنوعات شامل ہیں جو کان میں جمع ہوئی ویکس کو ختم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔
 
 

 کان کا ویکس کیا ہے؟ 

 

کان کا ویکس، جسے سیرومین )کان کا میل( بھی کہا جاتا ہے، ایک بالکل قدرتی مادہ ہے جو کہ ایئر کینال کے گلینڈز  

کان کا ویکس بہت سے اہم    ارنجی، سرخ، زردی مائل یا گرے بھی ہو سکتا ہے۔پیدا کرتے ہیں۔ یہ رنگ میں بھورا، ن

کام انجام دیتا ہے۔ سب سے پہلے تو، یہ ایئر کینال کی کھال کو محفوظ اور نم دار بناتا ہے، جس سے کانوں میں خشکی  

ر پانی کے خالف تحفظ فراہم  یا خارش نہیں ہوتی۔ اس میں وہ کیمیائی مواد بھی ہوتے ہیں کہ جو جراثیم، پھپھوندی، او

کر کے ان انفیکشنز کا مقابلہ کرتے ہیں جو ایئر کینال کی اندر کی کھال کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ آخر میں، یہ مٹی، 

گرد و غبار یا گندگی کو کانوں کے پردے کے نزدیک پہنچنے سے روک کر، بیرونی دنیا کے خالف ایک حفاظتی 
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ا ویکس جمع ہو سکتا اور متاثر کر سکتا ہے، جس کے سبب تکلیف یا حِس سماعت کی  حصار کا کام کرتا ہے۔ کان ک

 وقتی بندش بھی الحق ہو سکتی ہے۔
 

 
 

 
 

 

 کان کے ویکس کی وجوہات 

 وہ عوامل جو کان میں کثرت سے ویکس جمع ہونے میں کارفرما ہو سکتے ہیں ان میں شامل ہیں:  
 

 بال دار ایئر کینالز  •
 تنگ ایئر کینالز •
 عمر؛ پیدا ہونے واال ویکس نسبتاً خشک بھی ہو سکتا ہے   •
ہوں؛ یہ ویکس کو    سماعتی آالت، ایئر پلگز اور ایسی دیگر چیزوں کا استعمال کہ جو آپ اپنے کانوں میں ڈالتے •

 مزید اندر دھکیل سکتے ہیں 
 ویکس جتنا عرصہ کان میں رہے یہ اتنا ہی زیادہ ٹھوس ہو جاتا ہے اور اسے نکالنا اتنا ہی مشکل ہو جاتا ہے  •
 بعض لوگوں کے کانوں میں بس ویکس زیادہ ہوتا ہے  •

 

 کیا ویکس کی زیادتی سے میری سماعت متاثر ہو گی؟  

وٹ پیدا کر سکتی ہے جس کے پار آواز باآسانی جا نہ سکے، جس سے ہماری سماعت پر ویکس ایک ایسی ٹھوس رکا 

اضافی دباؤ پیدا ہوتا ہے۔ اس سے ازخود سماعت بھی ختم ہو سکتی ہے یا پہلے سے موجود سماعت کی کمی شدت  

وتی ہے۔ اس سے  اختیار کر سکتی ہے۔ سماعت میں ایک معمولی سی کمی نظاِم سماعت پر دباؤ ڈالنے کے لئے کافی ہ

بات چیت کرتے وقت ذہنی مشقت پیدا ہو سکتی ہے، کیونکہ کہی جانے والی بات پر دھیان دینے اور متوجہ رہنے میں 

زیادہ دشواری الحق ہوتی ہے۔ سماعت کے مسائل بالعموم ہمیں آزردہ اور بےچین کر سکتے ہیں اور ہمیں اپنے قرب  

 ے سے روک سکتے ہیں۔و جوار میں چلنے والے معامالت کا حصہ بنن 
 

 اگر میرا کان ویکس کی وجہ سے بند ہو تو میں کیسے بتا سکتا/سکتی ہوں؟ 

 جب ایسا ہو، تو بعض مریضوں کو درج ذیل کا سامنا ہو سکتا ہے:
 • کان میں درد / بےآرامی

 • سننے میں دشواری
 • خارش

 • چکر آنا
 • بندش کا احساس 

 ( (tinnitus)• کان میں سے تیز سنسناتی ہوئی آواز آتی محسوس ہونا )کان بجنا 
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 GPاگر آپ نے اپنے    سے مالقات کریں۔  GPاگر آپ کو ان میں سے کسی بھی عالمات کا سامنا ہو، تو براہ کرم اپنے  

براہ کرم دوبارہ اپنے   سے عالج کی خاطر مالقات کی ہو اور ان میں سے کوئی عالمات دوبارہ پیدا ہو گئی ہوں، تو

GP سے مالقات کریں۔ 
 

 

 مفید معلومات 
 

 https://www.tinnitus.org.uk (:British Tinnitus Associationبرٹس ٹینیٹس ایسوسی ایشن )  •
 /https://rnid.org.uk (: DeafRoyal National Institute for theرائل نیشنل انسٹیٹیوٹ فار دا ڈیف )  •
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