
Best practice AOMT

Välkommen till vårt frukostsymposium under ÖNH-dagarna!

– olika behandlingsmöjligheter vid akut media otit hos 
patienter med tympanostomirör

Fredag 21 maj kl. 07.30–08.15 i Kongresshallen

Anna Granath, medicine doktor och överläkare vid enheten för ÖNH på Karolinska Universitetssjukhuset 
kommer under denna frukost föreläsning att prata om begreppet akut media otit hos patienter med 
tympanostomirör (AOMT) utifrån patogenes och etiologi samt redogöra för aktuella behandlingsmetoder, 
såväl de lite äldre som de mer moderna. Deltagarna kommer även att få ta del av praktiska tips rörande 
detta vanliga kliniska problem.

Frukost serveras I samband med symposiet. 

Varmt välkommen!

Produktinformation förekommer i samband med mötet

POA Pharma Scandinavia AB
Box 24026, 400 22 Göteborg. 
Tel 031 788 05 99.
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Cetraxal Comp (Ciprofloxacinhydroklorid 3 mg/ml och fluocinolonacetonid 0,25 mg/ml) örondroppar, lösning i endosbehållare, och örondroppar, lösning. 
Rx, (endosbehållare – F, flerdosbehållare - EF), S02CA05 (fluocinolonacetonid och antiinfektionsmedel), SPC 2019-07-26 (endosbehållare), 2019-11-06 (fler-
dosbehållare). Indikationer: akut extern otit (AOE) och akut media otit hos patienter med tympanostomirör (AOMT), orsakat av ciprofloxacinmottagliga 
mikroorganismer till vuxna och barn från 6 månader. Kontraindikationer: Överkänslighet mot de aktiva substanserna ciprofloxacin eller fluocinolonacetonid 
eller antibiotika ur kinolongruppen eller mot något hjälpämne. Virusinfektioner i den yttre hörselgången, inklusive infektioner orsakade av vattkoppor och 
herpex simplex samt svampinfektioner i örat. Varningar och försiktighet: Om flytningar kvarstår efter en hel behandlingsperiod eller om två eller flera 
episoder av flytningar inträffar inom sex månader, rekommenderas ytterligare utvärdering för att utesluta en annan bakomliggande orsak. Cetraxal Comp 
flerdosbehållare kan ge allergisk reaktion (eventuellt fördröjd). För fullständig information om indikation, kontraindikationer, varningar och försiktighet, 
biverkningar, pris och dosering, se Fass.se. Misstänkt biverkningar bör rapporteras till www.lakemedelsverket.se och info@poaab.com.

Cetraxal Comp (endosbehållare) är indicerat till vuxna 
och barn från 6 månader och äldre för följande infektioner: 
akut extern otit (AOE) och akut media otit hos patienter 
med tympanostomirör (AOMT), orsakat av ciprofloxacin-
mottagliga mikroorganismer.


