
Navodilo za uporabo

Kapljice za uho
lidokainijev klorid, etakridinijev laktat

Pred začetkom uporabe zdravila 
natančno preberite navodilo, ker vsebuje 
za vas pomembne podatke!
Pri uporabi tega zdravila natančno 
upoštevajte napotke v tem navodilu ali 
navodila zdravnika ali farmacevta.
• Navodilo shranite. Morda ga boste želeli 

ponovno prebrati.
• Posvetujte se s farmacevtom, če 

potrebujete dodatne informacije ali 
nasvet.

• Če opazite kateri koli neželeni 
učinek, se posvetujte z zdravnikom 
ali farmacevtom. Posvetujte se 
tudi, če opazite neželene učinke, 
ki niso navedeni v tem navodilu. 
Glejte poglavje 4.

• Če se znaki vaše bolezni poslabšajo ali 
ne izboljšajo v 1-2 dneh, se posvetujte 
z zdravnikom. 

Kaj vsebuje navodilo 
1. Kaj je zdravilo Kapljice za uho in za kaj 

ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste 

uporabili zdravilo Kapljice za uho 
3. Kako uporabljati zdravilo Kapljice za uho 
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje zdravila Kapljice za uho 

6. Vsebina pakiranja in dodatne 
informacije

1. Kaj je zdravilo Kapljice za uho in za 
kaj ga uporabljamo

Zdravilo Kapljice za uho uporabljamo 
za blaženje bolečin, ki spremljajo 
vnetje zunanjega ušesa. Etakridinijev 
laktat je počasno delujoči antiseptik, ki 
zavira rast bakterij. Lidokain je lokalno 
delujoči anestetik, ki blaži bolečine. 
Uporaba zdravila naj bo občasna oziroma 
kratkotrajna (1-2 dni). Če so bolečine hude 
ali se stopnjujejo, obiščite zdravnika.

2. Kaj morate vedeti, preden boste 
uporabili zdravilo Kapljice za uho

Ne uporabljajte zdravila Kapljice za uho
• če ste alergični na etakridinijev laktat, 

lidokain ali katero koli sestavino zdravila 
(navedeno v poglavju 6).

• če imate poškodovan ali predrt bobnič.

Opozorila in previdnostni ukrepi
Pred začetkom uporabe zdravila Kapljice 
za uho se posvetujte z zdravnikom ali 
farmacevtom.

Če po uporabi zdravila opazite motnje 
ravnotežja ali vida, do česar lahko pride 
zaradi prodiranja zdravila v notranje uho, 
z uporabo prenehajte in se posvetujte z 
zdravnikom.

Raztopina etakridinijevega laktata je močno 
rumene barve in lahko obarva kožo oziroma 
oblačila. Svež madež lahko speremo z vodo 
in običjanimi pralnimi sredstvi, zasušene 
madeže je težko odstraniti.

Otroci
Ob bolečinah v ušesu pri dojenčkih in 
majhnih otrocih vedno priporočamo posvet 
z zdravnikom.

Druga zdravila in zdravilo Kapljice za uho
Obvestite zdravnika ali farmacevta, če 
jemljete, ste pred kratkim jemali ali pa 
boste morda začei jemati katero koli drugo 
zdravilo.
Ni podatkov o medsebojnem delovanju z 
drugimi zdravili, sočasne uporabe skupaj z 
drugimi zdravili ne priporočamo.

Nosečnost in dojenje
Če ste noseči ali dojite, menite, da bi lahko 
bili noseči ali načrtujete zanositev, se 
posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom, 
preden vzamete to zdravilo.
Zaradi pomanjkanja podatkov uporabe v 
času nosečnosti in dojenja iz previdnosti ne 
priporočamo.

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in 
strojev
Ni znano, da bi zdravilo ob pravilni uporabi 
vplivalo na sposobnost upravljanja vozil 
in strojev. 

Zdravilo Kapljice za uho vsebuje
propilenglikol, ki lahko povzroči draženje 
kože.

3. Kako uporabljati zdravilo Kapljice 
za uho

Pri uporabi tega zdravila natančno 
upoštevajte napotke v tem navodilu ali 
navodila zdravnika ali farmacevta. Če ste 
negotovi, se posvetujte z zdravnikom ali 
farmacevtom.
Otroci nad 12 let in odrasli do 5x dnevno v 
sluhovod kanite 1-3 kapljice. 
Ob močnejših bolečinah in če se stanje 
poslabša ali v 1- 2 dneh ne izboljša se 
posvetujte z zdravnikom. 

Uporaba pri otrocih
Pri otrocih, starih od 3 do 12 let, ob 
bolečinah v ušesu v sluhovod kanite 2-3x 
dnevno 1-2 kapljici.
Pri otrocih, mlajših od 3 let ali če so 
bolečine hude, priporočamo posvet z 
zdravnikom. 

Če ste uporabili večji odmerek zdravila 
Kapljice za uho, kot bi smeli
Pri zunanji uporabi v nepoškodovanem 
sluhovodu ne pričakujemo neželenih 
posledic uporabe prevelikega odmerka. Če 
ste v uho kanili preveč kapljic, glavo nagnite 
na drugo stran in z gazo ali vato obrišite 
odvečno tekočino.

Če ste pozabili uporabiti zdravilo Kapljice 
za uho
Zdravilo uporabite takoj, ko se spomnite, 
oziroma nadaljujte z običajno uporabo.

Če imate dodatna vprašanja o uporabi 
zdravila, se posvetujte z zdravnikom ali 
farmacevtom.



4. Možni neželeni učinki
Kot vsa zdravila ima lahko tudi to zdravilo 
neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri 
vseh bolnikih.
Ob lokalni uporabi pripravkov z lidokainom 
v zunanjem ušesu so poročali o simptomih 
kot so vrtoglavica, slabost in nistagmus 
(nehoteni ritmični gibi očesnih zrkel). Ti 
simptomi so lahko posledica prodiranja 
zdravila v notranje uho. Lokalna uporaba 
lidokaina v redkih primerih lahko vodi do 
alergijskih reakcij.
Etakridinijev laktat pri dolgotrajnejši lokalni 
uporabi lahko zavira celjenje ran. Lahko 
se pojavijo preobčutljivostne reakcije in 
povečana občutljivost na sončno svetlobo 
(fotosenzibilizacija). 

Poročanje o neželenih učinkih
Če opazite kateri koli neželeni učinek, se 
posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. 
Posvetujte se tudi, če opazite neželene 
učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. 
O neželenih učinkih lahko poročate tudi 
neposredno na 

Univerzitetni klinični center Ljubljana, 
Interna klinika, Center za zastrupitve 
Zaloška cesta 2, SI-1000 Ljubljana 

Faks: + 386 (0)1 434 76 46 
e-pošta: farmakovigilanca@kclj.si 

S tem, ko poročate o neželenih učinkih, 
lahko prispevate k zagotovitvi več 
informacij o varnosti tega zdravila.

5. Shranjevanje zdravila Kapljice za uho
Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!
Shranjujte pri temperaturi do 25 °C.
Shranjujte v zunanji ovojnini za zagotovitev 
zaščite pred svetlobo.
Tega zdravila ne smete uporabljati po 
datumu izteka roka uporabnosti, ki 
je naveden na nalepki in škatli. Rok 
uporabnosti zdravila se izteče na zadnji dan 
navedenega meseca.

6. Vsebina pakiranja in dodatne 
informacije

Kaj vsebuje zdravilo Kapljice za uho
• Zdravilni učinkovini sta lidokainijev 

klorid in etakridinijev laktat.  
1 ml (1,0 g) raztopine vsebuje 
20 mg lidokainijevega klorida in 0,4 mg 
etakridinijevega laktata.  
Druge sestavine: prečiščena voda, 
glicerol, propilenglikol. 

Izgled zdravila Kapljice za uho in vsebina 
pakiranja
Bistra, gosto tekoča rumena tekočina.
Zdravilo je na voljo v škatli, ki vsebuje 10 ml 
plastenko s kapalnim nastavkom in navojno 
zaporko ter navodilo.

Način izdaje
Izdaja zdravila je brez recepta v lekarnah. 
Zdravilo Kapljice za uho je galenski izdelek.

Izdeluje
Celjske lekarne Javni zavod, Galenski 
laboratorij, Vodnikova 1, Celje 

Datum zadnje revizije besedila:
januar 2016
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