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Ototalgin krople do uszu 10 g
 

Cena: 30,35 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 10 g

Postać Krople

Producent FARMINA

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Cholini salicylas

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Ototalgin w postaci kropli do uszu jest produktem przeznaczonym dla dorosłych pacjentów, który stosuje się miejscowo w
przypadku wystąpienia stanów zapalnych zewnętrznego przewodu słuchowego lub nagromadzenia stwardniałej woskowiny w uchu. W
kwestii zastosowania leku u młodzieży i dzieci należy skonsultować się z lekarzem. Krople do uszu stosowane miejscowo nie mają
działania ogólnego.

Na co jest Ototalgin? Wskazaniem do doraźnego stosowania leku są stany zapalne zewnętrznego przewodu słuchowego. Ich
najczęstsze objawy to świąd, zaczerwienienie i dolegliwości bólowe. Lek można również stosować w celu zmiękczenia woskowiny
usznej oraz jej usunięcia z przewodu słuchowego. Składnikiem czynnym leku jest salicylan choliny, czyli pochodna kwasu salicylowego,
która ma miejscowe właściwości przeciwzapalne i przeciwbólowe. Dodatkowo w skład leku Ototalgin wchodzi glicerol, a ten przyczynia
się do zmiękczania zalegającej w uszach woskowiny oraz ułatwia jej usuwanie.

Opakowanie zawiera 10 g kropli do uszu Ototalgin. W skład 1 g leku wchodzi 200 mg salicylanu choliny oraz składniki pomocnicze.
Zalecane dawkowanie Ototalgin opisano w dołączonej do niego ulotce i należy go przestrzegać, chyba że lekarz je zmodyfikuje.
Zazwyczaj zaleca się stosowanie leku miejscowo do ucha w ilości od 3 do 4 kropli jednorazowo w częstotliwości 2–4 razy na dobę. Nie
powinno się stosować większej dawki leku niż wskazana.

Każdy ból ucha jest wskazaniem do kontaktu z lekarzem, dlatego stosowanie leku doraźnie bez konsultacji ze specjalistą nie powinno
trwać dłużej niż 3 dni, jeśli u pacjenta pojawią się dodatkowe symptomy (np. gorączka bądź wyciek z ucha), należy niezwłocznie
zasięgnąć porady lekarza. Ponadto, jeśli dojdzie do nawrotu dolegliwości, zanim pacjent ponownie zastosuje Ototalgin, powinien zostać
zbadany przez lekarza. Działanie leku Ototalgin może przyczyniać się do maskowania niektórych schorzeń przewodu słuchowego, co
może negatywnie wpływać na trafność ich diagnozy. Z tego powodu należy poinformować lekarza w czasie konsultacji, że pacjent
stosuje lek Ototalgin.

Stosowanie Ototalgin może wiązać się z występowaniem u niektórych pacjentów działań niepożądanych, chociaż nie występują one u
każdego. Lek może prowadzić do objawów nadwrażliwości, w tym między innymi do podrażnienia skóry. Wystąpienie u pacjenta
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jakichkolwiek skutków ubocznych Ototalgin stanowi wskazanie do konsultacji z lekarzem.

Nie każdy powinien stosować lek Ototalgin. Przeciwwskazaniem do stosowania produktu jest nadwrażliwość na salicylan choliny lub
inne salicylany, a także na pozostałe substancje, które wchodzą w skład kropli do uszu. Leku nie powinno się stosować przy
rozpoznanym uszkodzeniu błony bębenkowej. Przeciwwskazaniem do stosowania kropli Ototalgin jest również wyciek lub krwawienie z
ucha. Produktu nie należy stosować w przypadku pogorszenia słuchu bądź silnego bólu ucha – wówczas zaleca się niezwłoczny kontakt
z lekarzem. Należy uważać na stosowanie kropli wraz z NLPZ, gdyż mogą one nasilać miejscowe działanie produktu leczniczego.

Skład
Cholini salicylas 200mg/g

Wskazania i działanie
Stany zapalne zewnętrznego przewodu słuchowego objawiające się bólem, świądem, zaczerwienieniem, a także przed płukaniem
zewnętrznego przewodu słuchowego w przypadku obecności stwardniałej woskowiny

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Dawkowanie
Lek do stosowania miejscowego do ucha. Lek przeznaczony dla pacjentów dorosłych. Należy zakraplać 3-4 krople leku do chorego ucha
2-4 razy na dobę.

Informacje dodatkowe
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.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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