
Indicatie
Oordruppels om overmatig oorsmeer zacht te maken en te verwijderen. 
Geschikt voor kinderen en volwassenen.

Gebruiksaanwijzing
Richt de tuit zijdelings op het oor en druppel 10 tot 15 druppels in het gehoorkanaal. 
Druk kort en voorzichtig op het flesje om de druppels in te brengen. 
Sluit vervolgens het oor af met een watje, zodat Otalgan® Oorsmeer kan 
inwerken op het oorsmeer. 
Spoel na 5 tot 10 minuten de gehoorgang uit met water op lichaamstemperatuur.

Samenstelling
Glycerol, ethanol, natrium docusaat, gedestilleerd water.

Duur van de toepassing
In geval van taai oorsmeer de behandeling meerdere keren herhalen. 
In geval van overmatig oorsmeer dient het product te worden gebruikt onder 
medisch toezicht.
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Waarschuwingen
Niet te gebruiken in geval van:
perforatie van het trommelvlies
overgevoeligheid voor één van de bestanddelen
wondjes of ontstekingen aan de gehoorgang

Otalgan Oorsmeer mag niet gelijktijdig gebruikt worden 
met geneesmiddelen ter behandeling van de gehoorgang.

Bij pijn de gehoorgang reinigen met water op lichaamstemperatuur 
en het gebruik van Otalgan Oorsmeer stopzetten.

Vermijdt elk contact met de ogen. In geval van contact met de ogen direct 
en overvloedig schoonspoelen met stromend water.

Wijze van bewaren
Buiten bereik van kinderen houden. Bewaren op kamertemperatuur (niet boven 30°).
Houdt het flesje goed gesloten en buiten de invloed van licht en warmte.
Maximaal 6 maanden houdbaar na openen van het flesje. 
Niet te gebruiken na de houdbaarheidsdatum die op de verpakking staat vermeld.
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Distributeur: Vemedia B.V., Diemen
Vemedia Informatielijn: 0900 2333666 (€ 0,15 /min.) of www.vemedia.nl

Gemachtigde: Vifor France SA, F-92300 Levallois-Perret 
Fabrikant: Vifor SA, CH-1752 Villars-sur-Glâne 17
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