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Otinum krople 10 g
 

Cena: 32,68 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,2 g/1g

Opakowanie 10 g

Postać krop.do uszu

Producent ICN POLFA RZESZÓW S.A.

Substancja
czynna

Cholini salicylas

Opis produktu
 

OTINUM to preparat przeznaczony do miejscowego użytku. Odpowiada za złagodzenie stanu zapalnego oraz dolegliwości bólowych.
Ponadto przyczynia się do zmiękczenia zalegającego w uchu korka woskowego.

Skład:
salicylan choliny (Cholini salicylas)

Wskazania:
Zaleca się podawanie leku w przypadku ostrego zapalenia ucha środkowego, błony bębenkowej oraz przewodu słuchowego
zewnętrznego. Preparat zalecany jest także przed płukaniem zewnętrznego przewodu słuchowego w celu zmniejszenia twardości
zgromadzonej woskowiny przed jej usunięciem z ucha.

Działanie:
Lek ma postać kropli przeznaczonych do stosowania miejscowego. Dzięki zawartości salicylanu choliny wykazuje właściwości
przeciwzapalne i przeciwbólowe. Jego działanie polega na zatrzymywaniu cyklooksygenazy prostaglandynowej, czego skutkiem jest
ograniczenie syntezy i uwalniania prostaglandyn. Lek blokuje także syntezę tromboksanu i prostacykliny. Dzięki znajdującej się w
preparacie glicerynie ogranicza twardość woskowiny, co zdecydowanie ułatwia jej eliminację. Po zastosowaniu miejscowym lek nie
wywiera działania ogólnoustrojowego.

Przeciwwskazania:

uczulenie na substancje składowe preparatu
perforacja błony bębenkowej.

Dawkowanie Otinum:
Stosować miejscowo, u osób dorosłych. W przypadku zapalenia ucha środkowego, błony bębenkowej oraz przewodu słuchowego
zewnętrznego przeważnie zaleca się stosowanie 3-4 kropli do przewodu słuchowego zewnętrznego x 3-4/24h. Aby zmiękczyć
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stwardniałą woskowinę przed jej usunięciem z ucha przeważnie aplikuje się 3-4 krople do przewodu słuchowego zewnętrznego x 2/24h
przez 4 dni. Wkraplanie powinno być wykonywane u pacjenta leżącego na boku (w tej pozycji pacjent powinien pozostać przez kilka
minut po podaniu leku).

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub
farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekasalutis.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

