
O� nova® Ørespray

Spørgsmål og svar

Hvad anvendes O� nova � l?
Til at behandle øregangsbetændelse / eksem i øregangen 
(også kaldt ”svømmer-ører”) - ekstern o� t.

Hvem bør anvende O� nova?
- Børn og voksne der o� e lider af øregangsbetændelse
- Når man er på badeferie, dykker og svømmer
- Når man rejser � l varmt og fug� gt klima
- Høreapparatbrugere

Hvordan virker O� nova?
O� nova virker lokalt udtørrende, er kløes� llende og har en bakterie- og svampedræbende eff ekt.

Hvad indeholder O� nova?
Aluminiumacetat og aluminiumacetotartrat (1,8% aluminium), eddikesyre, vand. 
(Burow’s væske, den Bri�  ske Farmakopé). pH3-4. 15 ml (150 doser).

Hvordan doseres O� nova?
Spray 1-2 doser O� nova ind i øregangen morgen og a� en. Bøj hovedet � l siden e� er at have sprayet, så 
væsken når længst muligt ind i øregangen. 
Saltudfældning i - og kra� ig udtørring af - øregangen kan forekomme ved overdosering og/eller langvarig 
anvendelse. O� nova skal ikke anvendes i længere � d end 7 dage uden pause. Ved begyndende symp-
tomer anvendes O� nova som beskrevet herover, og ved sværere symptomer bør man desuden undgå 
kontakt med vand og lade være med at bruge vatpinde etc. i øregangen. 
Øregangen bør heller ikke udsæ� es for sæbe og shampoo. Hvis symptomerne ikke forsvinder i løbet af 
2-3 dage og/eller ved sværere symptomer, smerte omkring og i øret samt hørenedsæ� else, bør lægen 
kontaktes.

Må børn anvende O� nova?
O� nova bør ikke anvendes � l børn under 5 års alderen uden lægens anvisning (trommehindekontrol).

Må gravide og ammende kvinder anvende O� nova?
Der er ingen kendte studier med gravide eller ammende kvinder, hvorfor man bør udvise forsig� ghed. 
Risikoen ved systemisk eksponering af Burows væske forventes imidler� d at være meget lav.

Kan O� nova give bivirkninger?
O� nova kan give en forbigående le� ere irrita� on/svie i øregangen. Hvis svie fortsæ� er eller problemerne 
forværres, bør pa� enten søge læge. 
Sjældne � lfælde af lokal overfølsomhed er rapporteret. Enkelte � lfælde af trommehindeperforering er 
rapporteret i forbindelse med kra� ig saltudfældning ved høj dosering i mere end 20 dage uden pause. 
O� nova skal ikke anvendes hvis der er mistanke om hul på trommehinden.

Læs yderligere i indlægssedlen, der ligger i æsken. Se også o� nova.dk  
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