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PAKENDI INFOLEHT ON KOOSTATUD TOIMEAINEPÕHISELT 

 

Pakendi infoleht: teave kasutajale 
 

Otomize 

Deksametasoon + neomütsiin + jää-äädikhape, 0,1%+0,5%+2%, kõrvasprei 
 

Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba ning seda võib kasutada üksnes 

arsti soovitusel. 
 

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. 

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda. 

- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga. 

- Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile 

kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased. 

- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime 

võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4. 

 

Infolehe sisukord 
1. Mis ravim on Otomize ja milleks seda kasutatakse 

2. Mida on vaja teada enne Otomize kasutamist 

3. Kuidas Otomizet kasutada 

4. Võimalikud kõrvaltoimed 

5. Kuidas Otomizet säilitada 

6. Muu teave 

 

 

1. Mis ravim on Otomize ja milleks seda kasutatakse 

 

Otomize sisaldab toimeainetena deksametasooni, neomütsiini ja jää-äädikhapet. Deksametasoon on 

paikselt kasutatav kortikosteroid (hormoon), mida kasutatakse põletikuliste protsesside pärssimiseks. 

Neomütsiin on laua toimespektriga antibiootikum (bakterite vastane aine). Jää-äädikhape on 

antibakteriaalse toimega aine, mis aitab piirkonda desinfitseerida. 

Otomizet kasutatakse kõrva väliskuulmekäigu põletikuliste haiguste raviks. 

 

 

2. Mida on vaja teada enne otomize kasutamist 

 

Ärge kasutage Otomizet: 

 

- kui olete deksametasooni, neomütsiini või jää-äädikhappe või selle ravimi mis tahes 

koostisosade suhtes allergiline 

- kusagil mujal kui kõrvas, st ärge manustage seda ravimit suhu või ninna, vältige selle ravimi 

sattumist silma. 

- kui teil on kõrva trummikile perforatsioon (trummikile katki) või trummikile šunteeritud 

- alla 2-aastastel lastel 

 

Hoiatused ja ettevaatusabinõud 

 

Enne Otomize kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga: 

- kui teil on kõrva vigastus. Selle ravimi kasutamine (eriti suurtes kogustes ja pikaajaliselt) 

vigastatud nahaga kõrvas võib põhjustada kuulmise kaotust. Eriti oluline on seda silmas pidada 

laste puhul. 

- seda ravimit ei tohi alla neelata. Kui keegi (eriti laps) on seda ravimit alla neelanud, siis 

pöörduge koheselt arsti poole. 

 

Lapsed ja noorukid 
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Seda ravimit ei tohi kasutada alla 2-aastastel lastel. 

Suuremate laste puhul on selle ravimi kasutamisel vajalik eriline ettevaatus. 

 

Muud ravimid ja Otomize 

 

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid 

ravimeid. 

 

Koostoimetest teiste ravimitega ei ole teatatud. 

 

Rasedus, imetamine ja viljakus 

 

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi 

kasutamist nõu oma arstiga.  

 

Selle ravimi täpne toime kasutatuna raseduse ja imetamise ajal ei ole teada.  

 

Autojuhtimine ja masinatega töötamine 
 

Ei ole teada, et selle ravimi kasutamine mõjutaks auto juhtimise või masinatega töötamise võimet. 

 

 

3. Kuidas Otomizet kasutada 

 

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage 

nõu oma arsti või apteekriga. 

 

Ravimi esmakordsel kasutamisel: 

Loksutage pudelit enne ravimi kasutamist 

Teadke, et enne esmakorset kasutamist peate tõenäoliselt vajutama pumbale mitu korda enne, kui 

sellest ravimit pihustub. 

Enne pumbale vajutamist veenduge, et pihusti otsik ei oleks suunatud teie või kellegi teise suunas.  

Ravimi pideval kasutamisel pihustub igal pumable vajutusel pudelist üks annus ravimit. 

Kui te pole ravimit rohkem kui nädala jooksul kasutanud, tuleb teil tõenäoliselt jälle mitu korda 

pumbale vajutada enne, kui sellest ravimit pihustub. 

 

Otomize on ainult välispidiseks kasutamiseks. 

 

Ravimi kasutamine täiskasvanul ja üle 2-aastasel lapsel: 

Ravimit manustama asudes loksudage esmalt pudelit. 

Asetage pihusti otsik õrnalt haige kõrva väliskuulmekäigu juurde. 

Vajutage pumbale ja pihustage üks annus ravimit väliskuulmekäiku. 

 

Annustamine: 

Tavaline annus on: 1 annus (1 vajutus pumbale) 3 korda päevas.  

Kasutage Otomizet seni, kuni 2 päeva on möödunud haiguse sümptomite kadumisest. 

Kui teie haigus pole paranenud või on süvenenud pärast 7 päevast ravimi kasutamist, lõpetage ravimi 

kasutamine ja pöörduge arsti poole k. 

Ärge ületage soovitatavat annust. 

 

Kui te kasutate Otomizet rohkem kui ette nähtud 
 

Pöörduge otsekohe oma arsti poole või lähima haigla erakorralise meditsiini osakonda, kui teie või 

keegi teine on manustanud liiga suure annuse või võtnud suu kaudu seda ravimit. Arsti juurde või 

haiglasse minnes võtke kaasa selle ravimi pakend. 
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Kui te unustate Otomizet kasutada 
 

Kasutage unustatud annus niipea kui võimalik ja jätkake seejärel ravimi kasutamist tavapärasel viisil. 

Kui on juba peaaegu aeg kasutada järgmine annus, siis jätke unustatud annus vahele. Ärge võtke 

kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata. 

 

Kui te lõpetate Otomize kasutamise. 

 

Ärge lõpetage selle ravimi võtmist ilma eelnevalt arstiga konsulteerimata. Kui te lõpetate selle ravimi 

kasutamise liiga vara, siis võib infektsioon uuesti süveneda. 

 

Kasutage Otomizet seni, kuni 2 päeva on möödunud haiguse sümptomite kadumisest. 

Kui teie haigus pole paranenud või on süvenenud pärast 7 päevast ravimi kasutamist, siis lõpetage 

ravimi kasutamine ja pöörduge arsti poole 

 

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga. 

 

 

4. Võimalikud kõrvaltoimed 

 

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. 

 

Lõpetage ravimi kasutamine kohe ja pöörduge arsti poole, kui teil tekib naha sügelemine, nahaärritus 

ja lööve piirkonnas, kuhu olete Otomizet pihustanud. 

 

Otomize võib põhjustada ka järgmisi kõrvaltoimeid, kuid need on enamasti mööduvad: 

Torkimis- ja kõrvetustunne piirkonnad, kuhu ravimit on manustatud. 

 

Kõrvaltoimetest teavitamine 

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla 

ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada 

www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest. 

 

 

5. Kuidas Otomizet säilitada 

 

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 

 

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja pudelil. Kõlblikkusaeg 

viitab selle kuu viimasele päevale - Vaata pakendilt. 

 

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära 

ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda. 

 

 

6. Muu teave 

 

Müügiloa hoidja 

 

Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba. 

 

Infoleht on viimati uuendatud veebruaris 2017. 
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