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La síndrome de Ménière és una malal�a
crònica per a la qual encara no hi ha
curaciój que afecta lyoïda internaj tant a
l’audició com al sen�t de l’equilibri i la
naturalesa de la qual és desconegudaO

A En són tresj els símptomes que
caracteritzen aquesta malal�a: el ver�gen
rotatorij els acúfens àso en les oïdesC i la
hipoacúsia àpèrdua d’audicióCO

Ver�gen:
És una sensació fic�cia de moviment o gir
de tot el que hi ha al voltantO Pot ser
passatgeraj durar hores o fins i tot diesO En
molts casos va acompanyat dyaltres
símptomes com nàuseesj sudoració i
nistagme à moviment involuntari dels ullsCO

Acúfens o �nnitus:
Consisteix en una sèrie de sorolls que
només escolta el malaltj sense una font
externa que els produeixiO Poden tenir
intensitat diversa o iden�ficarAse per part
de la persona de diferents formes àun
xiuletj rugitj brunzitj murmurij grinyolOOOC

Hipoacúsia:
S’anomena així a la pèrdua dyaudiciój en
major o menor grau i que pot donarAse de
manera unilateral àen una oïdaC o bilateral
à en totes dues CO Aquesta pèrdua d’audició
pot ser fluctuantj amb pèrdues i
recuperacionsj però també progressivaO

Què és la síndrome de Ménière? Alguns consells pràc�cs
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Otorrinolaringòleg: busca un bon
especialista en ver�gensO

Ac�tud posi�va: lyestat anímic influeix en
el nostre estat de salutO

Ac�vitat �sica: realitzaAla sempre segons
les teves possibilitats i moments
à passejarj córrerj nedarj ballarj o altres
esportsCO

Descans i hores de son: en el nostre cas
han de ser per sobre del que és normalO

Relaxació: les técniques de relaxació
poden ajudarAte durant les crisis i en els
dies posteriorsO

Autoprotecció: busca suports �sics o seu
a terra per evitar caigudes quan et sen�s
marejatO

Medicació: porta sempre amb tu la
medicació corresponentO

Dieta hiposòdica: evita menjar i beguda
processats i subs�tueix la sal per altres
condimentsO Així evitaràs augmentar la
pressió a lyoïda internaO

Aliments sense cafeïna o teïna: poden
empitjorar els símptomesj per exO els
acúfensO

Alcohol: evita la seva ingesta pel risc de
migranyes associades al ver�genO
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