Değerli Hastalar!
Bu tıbbi ürünün kullanımında sizin neleri dikkate almanız gerektiği ile ilgili önemli bilgiler içerdiği için müteakiben verilen kullanım
bilgilerini lütfen dikkatle okuyunuz.
Sorularınız için doktorunuz veya eczacınız ile görüşünüz.

Kullanım Bilgileri
Sertleşmiş kulak kirinin (Cerumen) yumuşatılması içindir

Otitex 10 ml çözelti, kulak yoluna damlatılır.
Formülü:
Glycerol, Ethanol, Docusat-Natrium, karışım
(sodyum dihidrojen fosfat, sodyum hidroksit),
arındırılmış su. Farmakolojik yüklenici:
Südmedica GmbH
Ehrwalder Strasse 21, 81377 München
Tel.: 089/7 14 40 61, Faks: 089/7 19 29 50

Endikasyonları
Sertleşmiş kulak kirinin yumuşatılması için kullanılır. Doktor tarafından yapılan kulak muayenesi öncesi ve kulağa lokal olarak
uygulanan ilaç tedavisi öncesinde cerumen (kulak kiri) çözülümü için kullanılır. Otitex işitme cihazı taşıyıcılarında kulak yolunun
temiz tutulması için çok uygundur.

Kontrendikasyonları
Otitex müteakiben sayılan durumlarda kullanılmamalıdır
Kulak zarı hasarlı (delinmiş) olanlarda
Birleşenlerden birine karşı hassasiyet reaksiyonu gösterenlerde
Kulak yolu hassasiyeti olanlarda
Kulak yolu yaralanmaları veya iltihaplanmaları olanlarda
Kulak iltihabı olanlarda

Yan Etkiler
Otitex kulak yolunun yapısına göre, örneğin kulak yolunun yaralanmaları ve iltihabi hastalıkları gibi, ağrı şikâyetlerine neden
olabilir. Böyle bir durumda kulak yolunu vücut ısısında su ile iyice yıkamak ve Otitex kullanımına ara vermek yararlı olur. İlaç

Etkileşmeleri
Otitex kulak yolunun lokal tedavisi için başka ilaçlar ile birlikte kullanılamaz.

Dozajlama
Müteakiben verilen dozaj bilgileri genel kural olarak kabul edilebilir:
Tek doz: Kulak yoluna 10 – 15 damla damlatılır.

Kullanım Şekli
Otitex vücut ısısında yan yatar konumdaki kulak yoluna damlatılır. Şişe duvarını kısaca hafif sımak suretiyle her seferinde bir
damla serbest bırakılmaktadır. Bunu müteakiben Otitex’in kulak kirine etki edebilmesi için kulak pamuk ile kapatılır. Takriben 5 –
10 dakika sonra yumuşamış olan kulak kiri vücut sıcaklığında su ile iyice yıkanır.

Kullanım Süresi
Kulak kirinin çok fazla sertleşmiş olduğu durumlarda uygulamanın tekrar edilmesi gerekir. Kulak kiri üretiminin fazla olduğu
durumlarda doktor tavsiyesine uygun olarak düzenli olarak uygulanmalıdır.
1 Şişenin üstünde takılı olan güvenlik kapağı sola çevrilmek suretiyle açılır.
2 Şişe açıldıktan sonra plastik şişeyi sıkarak damlalar dozaj talimatına uygun olarak kulak yoluna damlatılır.
3 Kullandıktan sonra şişenin kapağı kapatılmalı ve normal oda ısısında saklanmalıdır.

Uyarılar
– Tıbbi ürünler çocukların eline geçmemelidir.
– Otitex çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklanmalıdır.
– Otitex göze temas ettirilmemelidir; göze temas etmesi halinde göz derhal bol musluk suyu ile yıkanmalıdır.

Dayanıklılık Talimatı
– Dayanıklılık süresi açıldıktan sonra maksimum 6 aydır.
– Otitex paketin üstünde gösterilen son kullanma tarihinden sonra kullanılmamalıdır.

Özel Açıklamalar
Yaralanma tehlikesi nedeniyle kulak yolunun sivri nesneler ile mekanik olarak temizlenmemesi gerekir. Aynı şekilde kulak kirinin
kulağın arka bölümüne itilmesine yol açan yardımcı maddeler de kulak yolunun temizlenmesi için uygun değildir.
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