
Ciprofloxacin + Fluocinolon lokalt 3 + 0,25 mg/mL
(Cetraxal Comp) örondroppar

BARNLÄKEMEDELSINSTRUKTION - 4739.1 - SID 1 (1)

VANLIG INDIKATION OCH DOS
Rinnande rörotit

Bör ordineras i samråd med öronspecialist.

Ciprofloxacin/fluocinolon kan vara indicerat då behandling med 
hydrokortison/oxitetracyklin/polymyxin B inte har gett önskad effekt, växt av 
ciprofloxacinkänsliga bakterier har konstaterats samt ett kraftigt 
inflammatoriskt inslag finns.

Barn 1 - 18 år: 6 - 8 droppar alt. 1 endosbehållare/öra som ska behandlas x 2

Behandlingstid: 7 dagar

Användning av endospipetter rekommenderas i första hand då både kontamineringsrisk 
och exponering för konserveringsmedel undviks.

Enligt produktresumén är detta preparat godkänt från 6 mån ålder. I denna instruktion 
anges dock ålder från 1 år då detta harmoniserar med godkänd ålder för öronpreparat 
med enbart ciprofloxacin. Bedömning har gjorts att mycket få barn yngre än 1 år kan 
komma att behöva behandling med ciprofloxacin + fluocinolon på indikation rinnande 
rörotit.

ÖVRIG INFORMATION

REFERENS/LÄNK

FASS 
http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0

Läkemedelsverket Behandlingsrekommendationer, Läkemedel vid otit
www.lakemedelsverket.se/otit

Rekommendation , (Grade 2C)
http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade
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KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT

Örondroppar i endosbehållare 3 + 0,25 mg/mL, utan konserveringsmedel 
Örondroppar i flaska 3 + 0,25 mg/mL, med konserveringsmedel

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

ADMINISTRERING

I yttre hörselgången: 
Patienten bör ligga med det behandlade örat uppåt i minst 1 min efter appliceringen för 
att dropparna ska nå långt ner i hörselgången.

Vid användning av flaska: undvik kontamination av dropparna genom att se till att 
droppspetsen inte vidrör örat, hörselgången eller någon annan yta.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING
Ciprofloxacin/Fluocinolon (registrerad produkt)

 Örondroppar, lösning

Förvaras vid högst 30 °C. Endosbehållare: förvaras i originalfrp, ljuskänsligt. 
Endosbeh. i öppnad påse ska användas inom 7 dagar från öppnandet. Öppnad 
endosbeh. används direkt, sparas ej. Flaska: öppnad flaska hållbar 4 veckor, bör 
vara patientbunden. 
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