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Mielőtt elkezdené gyógyszerét alkalmazni olvassa el figyelmesen az alábbi bet~tájékoztatót 
E~ ~gy'qgy'szer orvosi veny nélkül kapható. Az optimális ha1as érdekében azonban elengedhetetlen e gyógyszer 
ktirOlfékmfő alkalmazása. - ~ 
• Tartsa meg a beteg(ájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is szüksége lehet. 
• További kerdéseivel forduljon gyooy'szerészéhez. 
• Sürgősen keresse fel orvosát, ha lünetei 10 napon belül nem enyhülnek, vagy éppen súlyosbodnak. 

A betegtájékoztató tartalma: 
1. Milyen lípusú gyqgyszer az Otipax fülcsepp és milyen betegségek esetén alkalmazható? 
2. Tudnivarók az Dtipax fülcsepp alkalmazása előtt 
3. Hqgyan kell alkalmazni az otipax fülcseppet? 
4. Lelietséges mellékhatások 
5. Tárolás 

A készítmény hatóanyaga ~OfLgJjjkSfJppben: 
Fenazon 4,00 g 
Lidokain-hidroklorid 1,00 g 
Segédanyagok: nátrium-tioszulfát, tisztított víz, alkohol , glicerin. 

A forgalomba hozatali engedély jogosultja 
Laboratoires Biocodex, 7 avenue Gallieni, 94250 Gentilly, Franciaország 

" MILYE,N Típusú GYÓGYS,ZER AZ OTIPAX FŰlCSEPP ÉS MILYEN BETEGSÉGEK 
ESETEN ALKALMAZHATO? 

Gyulladáscsökkentő és fájdalomcsillapító hatású fülcsepp. 
Kizárólag külsőleg használható! 

Bizonyos fajta fülgyulladások okozta fájdalom helyi kezelésére, ép dobhártya mellett: 
- pangásos heveny középfülgyulladás, 
- vírusos influenza okozta fülgyulladás esetén, 
- légnyomásbántalom okozta fülgyulladás. 

é TUDNIVALÓK AZ OTIPAX FŰlCSEPP ALKALMAZÁSA ELŐTT 
Ne alkalmazza az Otipax fülcseppet ha: 
- ha a dobhártya átfúródott, 
- ha Ön a gyógyszer bármelyik összetevőjére túlérzékeny (elsősorban lidokain). 

KÉTSÉG ESETÉN FELTÉTLENÜL KÉRJEN TANÁCSOT KEZELÖORVOSÁTÓL VAGY 
GYÓGYSZERÉSZÉTÖL. 

Fokozott elővigyázatossággal alkalmazható: 
Ha a dobhártya lyukas, akkor ez a gyógyszer a középfülben nemkívánatos hatásokat 
okozhat. 
ÓVINTÉZKEDÉSKÉNT forduljon orvoshoz, hogy ellenőrizze a dobhártya épségét, 
mielőtt elkezdené használni ezt a gyógyszert. 

A kezelés időtartama ne legyen hosszabb 10 napnál. Ha a tünetek nem szünnek 
meg, FORDULJON KEZELOORVOSÁHOZ. 
KÉTSÉG ESETÉN FELTÉTLENÜL KÉRJEN TANÁCSOT KEZELÖORVOSÁTÓL 
VAGY GYÓGYSZERÉSZÉTÖL. 
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Egyéb gyógyszerek alkalmazása: 
Az esetleges gyógyszerkölcsönhatások elkerülése érdekében mindig közölni kell 
kezelőorvosával vagy gyógyszerészével, ha bármilyen más kezelésben részesül. 

Terhesség, szoptatás: 
Ezt a gyógyszert szükség esetén terhesek és szoptató anyák is alkalmazhat ják a 
szokásos módon. 
Általános alapelv: ha Ön terhes vagy szoptat, mindig kérjen tanácsot kezelőorvosától 
vagy gyógyszerészétől, mielött bármilyen gyógyszert elkezdene használni. 

A készítmény hatásai gépjárművezetéshez és gépek üzemeltetéséhez szükséges 
képességekre : 
Nem befolyásolja hátrányosan az ezekhez szükséges képességeket. 

Sportolók: 
Asportolók figyeimét felhívjuk arra, hogy ez a gyógyszer olyan hatóanyagot tartalmaz, 
amely pozitív eredményt adhat a tiltott gyógyszerhasználat kimutatására végzett 
tesztekben. 

é HOGYAN KELL ALKALMAZ l AZ OTIPAX FÜlCSEPPET? 
- Használat elött a tartály t kézbe fogva melegítsük, hogya hideg oldat ne érintkezzen a 
füllel. 
- Cseppentő üveg: a cseppentő feltét puha részének óvatos összenyomásával 
cseppentsünk 4 cseppet a fájós fül hallójáratába naponta kétszer vagy háromszor. 

Kizárólag külsöleg használható. Fülészeti alkalmazásra. 
Hogyan kell használni a cseppentös üveget? 

- Csavarja le az üveg kupakját. 
- Csavarja rá a cseppentöt az üvegre. 
- Vegye le a cseppentö kupakját. 
- Fordítsa fejjel lefelé az üveget, majd óvatosan nyomja össze a cseppentöt és 

cseppentsen ki 1 cseppet. 
- Nyomja tovább, amíg 4 cseppet ki nem cseppentett. 
- Végül csavarja vissza a fehér kupakot. 

A kezelés időtartama ne legyen hosszabb 10 napnál. Ha a tünetek nem szűnnek meg, 
FORDULJON KEZELÖORVOSÁHOZ. 

é LEHETSÉGES MELLÉKHATÁSOK 
Mint minden gyógyszernek, az OTIPAX fülcseppnek is lehetnek mellékhatásai. 
Helyi reakciók kockázata a hallójárat allergiája, ingerlés vagy kivörösödése formájában . 
Kétség esetén feltétlenül forduljon kezelöorvosához vagy gyógyszerészéhez, és közöljön 
velük minden más olyan nemkívánatos és kellemetlen hatást is, amely ebben a 
betegtájékoztatóban nem szerepel. 

TÁROLÁS 
Legfeljebb 25 0 C-on tárolandó. 

A gyógyszert a csomagoláson feltüntetett lejárati idön túl nem szabad 
felhasználni. 

A gyógyszer gyermekek elől elzárva tartandó. 
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