Otinova öronspray (SE)

Otinova korvaspray (FI)

Vad används Otinova för?
För att behandla och förebygga hörselgångsinflammation/
eksem, s.k. simmaröra (extern otit).
Hur verkar Otinova?
Otinova verkar lokalt uttorkande, är klådstillande och har en
bakterie- och svampdödande effekt.
Vad innehåller Otinova?
Aluminiumacetat och aluminiumacetotartrat (1,8% aluminium),
ättiksyra, vatten, pH 3-4 (Burow’s lösning, Brittiska
Farmakopén). 15 ml (150 doser)
Att tänka på innan och när Otinova används
Otinova ska inte användas vid rör eller befarat hål i trumhinnan.
Otinova bör ej användas på barn under 5 års ålder utan läkares
rekommendation (trumhinnekontroll).
Vid uttalade besvär, ömhet kring och i örat samt
hörselnedsättning ska läkare konsulteras. Man bör vid uttalade
besvär undvika kontakt med vatten och låta bli att peta sig i
öronen. Undvik även tvål och schampo.
Undvik kontakt med ögonen. Undvik inandning.
Förvaras oåtkomligt för barn.
Doseringsanvisning
Används för att behandla och förebygga extern otit, t.ex. i
samband med perioder av frekvent kontakt med vatten
och/eller fuktig miljö såsom badsemester. Om man inte känner
sig påtagligt bättre efter 1-3 dagars behandling bör man
uppsöka läkare. Saltutfällning i och kraftig uttorkning av
hörselgången kan förekomma vid överdosering och/eller
långvarig användning. Använd inte Otinova utan uppehåll under
längre tid än 7 dagar.
Spraya 1-2 gånger i hörselgången morgon och kväll. Luta
huvudet efter sprayning så att vätskan når längst in i
hörselgången. Torka bort överflödig vätska.
Bruksanvisning
Håll flaskan upprätt. Innan sprayen används första gången,
pumpa några gånger tills en jämn dusch erhålls. Håll spetsen
mot yttre hörselgången och pumpa 1-2 gånger.
Vilka biverkningar kan Otinova ge?
Otinova kan ge upphov till en övergående lättare
irritation/sveda i hörselgången. Om svedan består eller
besvären förvärras så sök läkare. Sällsynta fall av lokal
överkänslighet har rapporterats. Enstaka fall av
trumhinneperforation har rapporterats i samband med kraftig
saltutfällning vid hög dosering under mer än 20 dagar utan
uppehåll. Om vätskan kommer i ögonen skölj rikligt med vatten.
Förvaring och hållbarhet
Förvaras i rumstemperatur.
Används före utgångsdatum som finns angivet på
förpackningen, öppnad förpackning inom 6 månader.
För ytterligare information, se hemsida
www.otinova.se, Frågor&Svar.

Mihin Otinovaa käytetään?
Korvakäytävän tulehduksen hoitoon ja ehkäisyyn / ekseemaan,
ns. uimarin korvaan (eksterni otiitti).
Kuinka Otinova vaikuttaa?
Otinova vaikuttaa paikallisesti kuivattavasti, vähentää kutinaa ja
sillä on myös bakteereja ja sieniä tappava vaikutus.
Mitä Otinova sisältää?
Alumiiniasetaattia, alumiiniasetotartraattia (1,8 % alumiinia),
etikkahappoa, vettä, pH 3-4 (Burowin liuos, Britannian
farmakopea). 15 ml (150 annosta).
Mitä tulee ottaa huomioon Otinovaa käytettäessä
Otinovaa ei tule käyttää, jos rumpukalvossa on putki tai oletettu
reikä.
Otinovaa ei tule käyttää alle 5-vuotiailla lapsilla ilman lääkärin
määräystä (rumpukalvon tarkastus).
Jos korvassa on selvästi vaivaa, arkuutta sen ympärillä tai sisällä
tai kuulon alenemista, tulee ottaa yhteyttä lääkäriin. Jos
korvassa on selvästi vaivaa, vesikosketusta tulee välttää eikä
korvaa saa kaivaa. Vältä myös saippuaa ja shampoota.
Vältä aineen joutumista silmiin. Vältä aineen sisäänhengitystä.
Säilytettävä lasten ulottumattomissa.
Annosteluohje
Käytetään eksternin otiitin hoitamiseen ja estämiseen esim.
silloin, kun korva joutuu usein kosketuksiin veden ja/tai kostean
ympäristön kanssa kuten rantalomalla. Mikäli olo ei helpota 1–3
hoitopäivän kuluessa, tulee hakeutua lääkäriin. Suolan
saostumista ja korvakäytävän voimakasta kuivumista voi ilmetä
yliannostuksen ja/tai pitkäaikaisen käytön yhteydessä. Älä käytä
Otinovaa keskeytyksettä yli 7 päivän ajan.
Annostele Otinovaa 1-2 suihkausta korvakäytävään aamulla ja
illalla. Kallista päätä suihkutettuasi nestettä korvaan, jotta se
valuu korvakäytävää pitkin. Pyyhi ylimääräinen neste.
Käyttöohje
Pidä pullo pystyasennossa. Pumppaa pulloa ennen ensimmäistä
käyttökertaa kunnes suihku on tasainen. Aseta nokka kohti
korvakäytävää ja pumppaa 1-2 kertaa.
Mitä sivuvaikutuksia Otinovalla voi olla?
Otinova voi aiheuttaa ohimenevää lievää ärsytystä/kirvelyä
korvakäytävässä. Mikäli kirvelyä ilmenee tai vaiva pahenee,
hakeudu lääkärinhoitoon. Harvinaisissa tapauksissa on
ilmoitettu paikallisesta yliherkkyydestä. Yksittäisiä tärykalvon
reikiintymisiä on ilmennyt suolan voimakkaan saostumisen
yhteydessä suurella annostuksella ja yli 20 päivän jatkuvalla
käytöllä. Jos nestettä joutuu kosketuksiin silmien kanssa,
huuhtele runsaalla vedellä.
Säilytys ja säilyvyys
Säilytettävä huoneen lämmössä.
Käytettävä ennen pakkauksessa näkyvää viimeistä käyttöpäivää,
avattu pakkaus 6 kuukauden kuluessa.
Lisätietoja on sivustossa www.otinova.com, katso kohta Q&A.
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