
Belarriko mina arrazoi ugarirengatik
eduki  daiteke:  erdiko  belarriko,
sudurreko  edo  eztarriko
infekzioagatik, hotzeriagatik, hortze-
tako infekzioagatik, barotraumagatik,
belarriko  buxaduragatik  eta
abarrengatik.

Erlazionatutako sintomak

»Entzumena  galtzea,  buxadura-sentsazioa,
inflamazioa eta talka egitean areagotzen den mina
eduki ohi dira.

»Ohikoa  izan  ohi  da  sintoma  hau  haurtzaroan
agertzea, kronikoa bilaka  daiteke, eta helduagotu
ahala,  gutxiago agertzen da,  Eustakioren tronpa
zabaltzeari  esker.  Haurrengan  narritadura  eta
sukarra eragin ohi du.

» Kasu  kronikoetan  egoera  zaildu  daiteke  eta
mastoide hezurrean infekzioak sortu.

.  

»Belarriko garbitasuna hobetu, kotoi-txotxik erabili 
gabe

»Ez murgildu ur-geldietan

»Jarri konpresa hotzak mina arintzeko

»Belarriak ongi lehortu bainatu ondoren

»Bizkarra zuzen jartzeak ere laguntzen du mina 
arintzen

»Valsalva-ren maniobra egin 
(sudur eta ahoa itxi eta airea 
botatzen saiatu) buxadura 
saihesteko. Txiklea murtxikatzea 
edota ahoa ireki eta itxi aritzea ere 
ona izan daiteke. Haurtxoei 
biberoia zuparaztea eraginkorra 
izan ohi da

»Ekidin gune edo egoera 
zaratatsuak

BELARRIKO MINA

Patologiaren deskribapena

Botikarien aholkua

Tratamendu 
farmakologikoa

Analgesiko sistemikoa (paracetamol edo 
ibuprofeno) agindu daiteke.

Antibiotikoa espezialistak agindu behar du, sinto-
marekin bizpahiru egun pasa ondoren, baldin eta 
birusagatiko infekzioa ez bada.

Kasu larrietan, batzuetan, beharrezkoa izaten da 
interbentzioa hodi txiki bat ezartzeko. Horrek 
aireztatzea ahalbidetuko du erretenitutako likidoa 
kanporatzeko. 
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Kasu praktikoa

Espezialistarengana jo

Belarriko min iraunkorra duen 
paziente, hiru egun baino gehiago 

daramatza eta azken 24 orduan 
zorabioak eta buruko mina ditu. 
Sintomak agertzen hasi zirenetik 

analgesikoak hartu ditu.

Espezialistarengana joatea 
gomendatzen dugu sintomen 

tratamendu egokiagoa egin dezan; 
arinak izatetik larriak izatera pasa baitira 
eta guk artatu ezin ditugun konplikazioak 

izan ditzakete.


