
Příbalová informace – čtěte prosím pozorně!

Přečtěte si pozorně příbalovou 
informaci, kde se nachází 
důležité informace pro Vás. 
Tento zdravotnický prostředek 
je k dostání bez lékařského 
předpisu. Aby bylo dosaženo 
při používání co nejlepšího 
výsledku, musí se kapky 
používat dle informací v 
příbalové informaci. 

Složení: 
Glycerin (99,5%), Panthenol, 
Cetylpyridiniumchlorid.
Obsah a forma podání:
10 ml roztoku 
Oblasti použití: 
k fyzikální léčbě a mírnění obtíží 
vnějšího zvukovodu 
(např. akutní zánět zvukovodu).
Upozornění: 
K obtížím mohou vést různé příčiny. 
Pokud nedojde po 2 dnech ke 
zlepšení, poraďte se se svým 
lékařem.

Kontraindikace: 
Ušní kapky se nesmí používat při 
známé přecitlivělosti na Glycerin 
a při poranění ušního bubínku 
(perforace bubínku) nebo při 
otevřených ranách. Nepoužívejte 
prosím ušní kapky současně 
s jinými lokálně působícími 
léčivými přípravky (např.ušní 
kapky a masti).
Interakce s jinými přípravky: 
nejsou známy.
Vedlejší účinky: 
nejsou známy.
Opatření a zvláštní upozornění: 
·  při silné bolesti v uchu je potřeba 
navštívit lékaře.

·  Pokud se potíže do 2 dnů 
nezlepší nebo se dokonce zhorší, 
je potřeba neprodleně navštívit 
lékaře.

Ušní kapky
Mírní bolesti, zarudnutí a svědění

Při zánětech vnějšího zvukovodu
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Na co musíte dbát při aplikaci 
u dětí?
Použitelnost u dětí od 12 měsíců. 
Pro použití u dětí je ale potřeba se 
nejdříve poradit s lékařem.
Na co musíte dbát v průběhu 
těhotenství a kojení?
Nebylo prokázáno, že se nemá 
přípravek užívat v průběhu 
těhotenství a kojení. Je doporučeno 
před použitím se poradit se svým 
lékařem.
Dávkování, způsob a doba 
použití: 
Kapky před použitím by měly být 
ohřáty na teplotu těla.
Pokud není jinak doporučeno 
lékařem nebo lékárníkem, 
1 - 2 kapky, podle potřeby až 
4x denně nakapat do zvukovodu. 
Skloňte hlavu na stranu a nakapejte 
do zvukovodu mačkáním plastové 
lahvičky. Nechejte hlavu v poloze 
na straně ca. 3 minuty. Po použití 
zavřete pečlivě lahvičku. Pokud jde 
o dobu používání neexistuje žádné 
omezení. 

Ušní kapky se mohou používat 
i jako prevence. 
Datum použitelnosti: 
Nepoužívejte po uplynutí doby 
použitelnosti uvedené na obalu 
a etiketě.
Po otevření je doba použitelnosti 
6 týdnů. 
Upozornění: 

5°C

25°C  Uchovávejte mimo dosah 
        dětí a při teplotě do 25 °C.  

Poslední stav informací k datu: červen 2015 
Výrobce: 

Dr. Theiss Naturwaren GmbH, Michelinstraße 10, D-66424 Homburg
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