
 
APTEKA GŁÓWNA

GARWOLIŃSKA 16, WARSZAWA
669304080

 

 

Otinum 200mg/1g 10g
 

Cena: 33,70 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,2 g/g

Opakowanie 10 g

Postać krople do uszu, roztwór

Producent PHARMASWISS CZESKA REPUBLIKA S.R.O.

Rejestracja

Substancja
czynna

Cholini salicylas

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: lek

PRODUCENT: Pharma Swiss Ceska Repulblika

ILOŚĆ:  10g

 

 

Krople do uszu - Substancją czynną leku Otinum  jest pochodna kwasu salicylowego - salicylan choliny.

 

 

DZIAŁANIE:

Salicylan choliny stosowany miejscowoma właściwości przeciwbólowe i przeciwzapalne. Dzięki temu zmniejsza ból oraz stan zapalny w
przebiegu zapalenia przewodu słuchowego zewnętrznego.

Zawarty w leku glicerol zmiękcza woskowinę w uchu, co ułatwia jej usuwanie.

Po podaniu miejscowym do ucha, lek nie wywiera działania ogólnoustrojowego.
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WSKAZANIA:

Otinum jest lekiem wskazanym do stosowania doraźnego w stanach zapalnych zewnętrznego przewodu słuchowego objawiających się
bólem, świądem, zaczerwienieniem.

Lek zalecany jest także do zmiękczania woskowiny przed płukaniem zewnętrznego przewodu słuchowego.

 

DAWKOWANIE:

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie
wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek Otinum stosuje się wyłącznie miejscowo, do ucha. Lek Otinum przeznaczony jest do stosowania u osób dorosłych.

 

Zalecane dawkowanie to:

W celu krótkotrwałego leczenia miejscowych objawów ostrego zapalenia przewodu słuchowego zewnętrznego: zwykle od ł do 4 kropli
do przewodu słuchowego zewnętrznego co i do 8 godzin. Bez zalecenia lekarza, nie należy stosować leku Otinum dłużej niż 3 dni.

W celu zmiękczenia stwardniałej woskowiny przed jej usunięciem z ucha: Zwykle od 3 do 4 kropli do przewodu słuchowego
zewnętrznego co 12 godzin przez cztery dni.

 

SKŁAD:

Substancją czynną leku jest salicylan choliny.

Pozostałe składniki to: glicerol, etanol 96%, chlorobutanol półwodny, woda oczyszczona.

 

OSTRZEŻENIA: 

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem
tego leku należy poradzić się lekarza

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu

 

 

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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