Cerumin®
borato de 8-Hidroxiquinolina
trolamina
Solução Otológica
USO ADULTO E PEDIÁTRICO
FORMA FARMACÊUTICA E DE APRESENTAÇÃO:
Solução Otológica, apresentada em frascos plásticos conta-gotas contendo 8 ml.
COMPOSIÇÃO:
Cada ml contém:
borato de 8-hidroxiquinolina............................................................. 0,40mg
trolamina .....................................................................................140,0mg
Veículo constituído de água purificada, com sulfito de sódio e edetato dissódico
como conservantes e glicerol q.s.p 1ml
INFORMAÇÃO AO PACIENTE:
Conserve o produto em temperatura ambiente.
O prazo de validade está gravado na embalagem do medicamento.
Não use medicamento com prazo de validade vencido.
CERUMIN Solução Otológica auxilia a remoção da cera de ouvido.
Informe o médico a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após o
seu término.
Informe o médico se ocorrer qualquer reação desagradável.
TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS
CRIANÇAS.
INFORMAÇÃO TÉCNICA:
A trolamina possui a propriedade de saponificar facilmente gorduras e ceras.
O borato de 8-hidroxiquinolina atua como fungistático e desinfetante.
CERUMIN Solução Otológica, contendo as duas substâncias, funciona como
agente emoliente na remoção de secreção do conduto auditivo externo.
INDICAÇÃO:
CERUMIN Solução Otológica é indicado para a remoção da rolha de cerume.

CONTRA INDICAÇÃO:
CERUMIN Solução Otológica é contra-indicado em pessoas alérgicas a qualquer
um dos componentes do produto.
PRECAUÇÕES:
O contato com os olhos e a pele pode causar irritação. Em caso de contato, lavar
o local com água em abundância. A instilação acidental no nariz pode causar
irritação da mucosa nasal. Se isso ocorrer, lavar as narinas com água em
abundância.
REAÇÕES ADVERSAS:
Pode ocorrer dermatite em pacientes sensíveis.
POSOLOGIA E MODO DE USAR:
EXCLUSIVAMENTE PARA USO TÓPICO.
Pingar 5 gotas de CERUMIN Solução Otológica no ouvido 3 vezes por dia.
A aplicação deve ser feita com o paciente deitado e com o ouvido afetado para
cima. Esta posição deve ser mantida por 5 minutos para facilitar a penetração do
medicamento.
A volta (saída ou refluxo) da solução de CERUMIN após a sua aplicação no
ouvido é comum e absolutamente normal.
Além de evitá-la ou reduzi-la, o tamponamento do ouvido com algodão auxiliará a
remoção dos acúmulos ceruminosos, pois o algodão ficará embebido com o
cerume dissolvido.
Lote, fabricação e validade: vide cartucho.
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