
Otinova®, öronspray Artikelnr: AM1001

Vad används Otinova för?
För att förebygga och behandla hörselgångsinflammation/eksem, s.k. simmaröra (extern otit).

Hur verkar Otinova?
Otinova verkar lokalt bakterieavdödande och har även en uttorkande och avsvällande effekt.

Vad innehåller Otinova?
Aluminiumacetat och aluminiumacetotartrat (1,8% aluminium), ättikssyra, vatten, pH 3-4  (Burow’s lösning). 15 ml.

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.
Vid uttalade besvär, ömhet kring och i örat samt hörselnedsättning ska läkare konsulteras. Man bör vidare 
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 förebygga och behandla extern otit, t.ex. i samband med perioder av frekvent kontakt med 
vatten och/eller fuktig miljö såsom badsemester. 
Töm ut eventuellt kvarvarande vatten ur öronen.
Spraya 1-2 gånger i hörselgången 2-3 gånger om dagen samt efter varje gång vatten kommit in i öronen.
Luta huvudet efter sprayning så att vätskan når längst in i hörselgången.

Bruksanvisning
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?
Eventuellt kan Otinova ge upphov till en övergående lättare sveda i hörselgången. Om svedan består eller 
besvären förvärras så sök läkare. Om vätskan kommer i ögonen skölj rikligt med vatten.

Förvaring och hållbarhet
Förvaras i rumstemperatur.
Används före utgångsdatum som finns angivet på förpackningen.

           Tillverkare/Information lämnas av   Tillverkas för Amellnova AB av
Amellnova AB     Medicago AB
Tallmovägen 8, Box 10036    Danmark Berga 
750 10 Uppsala, Sverige    755 98  Uppsala, Sverige
Tel: +46 18 14 54 55
www.amellnova.se
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