
Упатство за употреба
Внимателно прочитајте го упатството за употреба пред 

употребата на ова медицинско средство

Отикон МИНИ
Капки за уши, на база на маслиново масло

Намена:
За ублажување на болката во увото, отстранување на вишокот 
на ушна маст (церумен) и одржување на добра хигиена на 
ушите.

Индикации за употреба:
Производот се препорачува при болка во увото и како дел 
од редовно рутинско одржување на хигиената на ушите во 
случај на насобирање на церумен. Погоден е за употреба кај 
возрасни и деца од 5 години и постари. Поради недостаток на 
специфични клинички докази кај мали деца, употреба кај деца 
помали од 5 години е дозволена само со препорака на лекар 
или фармацевт. Употреба на производот за период подолг 
од 30 дена ограничена е на ситуација кога се има насобрано 
премногу церумен заради тоа што увото произведува премногу 
церумен или кога ушниот механизам за самочистење не е 
активен.

Состав:
Маслиново масло, маслен екстракт од цвет од дивизма во 
маслиново масло (Verbascum Thapsus), маслен екстракт 
од невенов цвет (Calendula officinalis), маслен екстракт од 
Кантарион (Hypericum perforatum) во маслиново масло, масло 
од лаванда (Lavandula officinalis), витамин Е во сончогледово 
масло, екстракт на рузмарин (Rosmarinus officinalis) во 
растително масло, масло од лук, карнозинска киселина.

Кога не смее да се користи ова медицинско средство?
Немојте да го користите овој производ доколку сте осетливи 
на било која од неговите состојки. Немојте да го користите овој 
производ во случај на оштетено слушно тапанче, секреција 
или крварење од надворешното уво, екцем на увото, во тек на 
бременост или период на доење.

Предупредувања:
• Исклучиво за надворешна употреба – за нанесување во уво.

 - Не смее да се голта. Доколку производот случајно го 
проголтате, јавете се во лекарска ординација за итна 
служба и со себе понесете ја амбалажата на производот. 
Не провоцирајте повраќање доколку тоа не го наложи 
лекар.

 - Не го ставајте овој производ во очи или на слузокожа 
или на отворено ткиво.

• Избегнувајте контакт со очите. Во случај да дојде до контакт 
со очите, направете испирање на очите со проточна вода 
неколку минути. Доколку е потребно побарајте помош од 
лекар.

Несакани ефекти:
Освен посакуваниот ефект, во текот на употребата на 
производот може да дојде и до привремени несакани реакции 
како што е блага локална иритација. Овие дејства брзо 
исчезнуваат откако организмот ќе се навикнете на производот. 
Доколку осетливоста на кожата упорно трае, престанете со 
употребата и побарајте совет од лекар.

Несакани ефекти кои бараат посебно внимание:
Во случај на сериозна иритација, осип, воспаление, гноење 
или крварење (кои не биле присутни пред употребата на 
производот) – а такви случаеви се ретки, прекинете ја 
употребата на производот и побарајте совет од лекар.
Ако се појават несакани ефекти кои не се наведени во ова 
упатство или ако почувствувате дека не се осеќате добро, 
прекинете ја употребата на производот и консултирајте се со 
лекар.

Упатство за употреба:
Пред првата употреба, се препорачува 1-2 пати кратко да ја 
притиснете пумпицата насочена во лавабо за да проверите 
дали прскалката работи.

1. Протресете го шишето.
2. Иисправете ја прскалката и врвот од прскалката ставете го 

приближно пола сантиметар во отворот на ушниот канал. 
Внимавајте да не ја ставите прскалката длабоко во увото.

3. Прснете 1-2 кратки тенки млаза од кои секој ке трае по една 
секунда.

4. Почекајте пола минута па ставете мало топче од памук во 
увото.

5. По прскањето можете главата благо да ја наклоните на 
страна, со цел да се забрза продирањето на капката во 
увото.

6. По употребата повторно соберете ја прскалката.

Дозирање:

За оттстранување на вишокот на ушен восок

1 прскање дневно во секое уво. Повторете онолку пати колку 
што е потребно во зависност од тоа колку вишок на церумен 
увото произведува. Да не се надмине препорачаната дневна 
доза. Напомена: за употреба во период подолг од 30 дена, 
погледнете го делот со наслов Индикации за употреба.

За ублажување на болката во увото:
1-2 кратки вшприцувања во секое уво 3 пати на ден, 5-7 дена 
или додека не почувствувате подобрување
(но не подолго од 7 дена). Да не се надмине препорачаната 
дневна доза.

Напомени:

• Кај деца, производот го применува исклучиво возрасно лице 
кое врши и надзор над употребата.

• Кога производот се употребува за отстранување на вишокот 
на ушниот восок – а по користење во тек на период подолг 
од 2 месеци, треба да се консултирате со лекар кој ќе ја 
процени состојбата на увото и количината на ушен восок кој 
и понатаму е присутен во увото.

• Кога производот се користи за ублажување на болката во 
увото – доколку не дојде до подобрување по 3 дена лечење, 
треба да се консултирате со лекар.

• Заради одржување на хигиена, главата на прскалката треба 
да се исчисти со влажна крпа или да се испере со топла 
вода по секоја употреба.

Чување:
Да се чува на ладно место (на температура пониска од 250 С). 
Да се чува заштитено од директна сончева светлина. Да се 
чува заштитено од директна сончева светлина. Да не се чува 
во фрижидер и да не се замрзнува. Да се чува во оригиналното 
пакување. Да се затвори пакувањето по секоја употреба. Да 
не се користи по истекувањето на рокот за употреба втиснат 
на надворешното пакување. Да се чува подалеку од дофат на 
деца.

Употреба по првото отварање:
По првото отварање, производот може да се користи 3 месеци, 
но никако после датумот на истекот на рокот на употреба 
испечатен на амбалажата. Да се чува подалеку од дофат на 
деца.
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