
Locacorten® Vioform® oordruppels 7,5 ml 

 

 

 

Tweemaal daags 

2 - 3 druppels 

max. 10 dagen 
 



Diverse oordruppels 
beschikbaar 



Dosering van oordruppel 
Locacorten® Vioform® 

 

 

 

Tweemaal daags 

2 - 3 druppels 

max. 10 dagen 
 



 Indicatie 

Seborroïsch eczeem van 
de uitwendige  

gehoorgang, waarbij 
secundaire 

 infectie is opgetreden, 
met voor clioquinol 

gevoelige micro-
organismen. 

 



Samenstelling 

Flumethasonpivalaat 0,2 mg/g 

Clioquinol 10 mg/g 



Eigenschappen 

Flumethasonpivalaat is een matig/sterk 
werkend corticosteroïd. 

Vermindert jeuk en zwelling. 



Eigenschappen 

Clioquinol, naast antibacteriële werking op 
gram+ bacteriën zoals Stafylococcus aureus, 

tevens werkzaam tegen schimmels zoals 
Candida, Microsporum en Trichophyton. 



Gebruiksaanwijzing 

• Gebruik het geneesmiddel volgens het voorschrift van uw arts 
of apotheker.      
  

• Voordat u de oordruppels aanbrengt, moet de gehoorgang 
zorgvuldig schoongemaakt en gedroogd worden. Tweemaal 
daags 2-3 druppels in de gehoorgang druppelen door licht in 
het flesje te knijpen. Het hoofd daarbij opzij houden met het 
te behandelen oor naar boven. Na het indruppelen nog 1-2 
minuten zo blijven zitten  



Reinigen gehoorgang 

• Eventueel kunt u een gaasje of tampon met de oplossing nat 
maken en in de gehoorgang inbrengen. De tampon of het 
gaasje vochtig houden met de oordruppels. Tenminste één 
maal per 24 uur vervangen.    
  

• De oordruppels mogen voor het inbrengen verwarmd worden 
tot lichaamstemperatuur, bijvoorbeeld door het flesje in de 
handen te houden. Verwarming boven de 
lichaamstemperatuur dient vermeden te worden. Let erop dat 
de druppelaar niet verontreinigd wordt door bijv. oorsmeer, 
vuile vingers etc  



Praktische uitvoering 

• Opwarmen in de hand, z.n. schudden, 

• Reinigen gehoorgang met tissue-puntje, 

• Druppelen met hoofd in liggende houding, 

• Oorschelp naar achter-boven trekken, 

• Enige minuten blijven liggen, 

• Zo nodig watje in het oor. 



Contra-Indicatie 

• Geperforeerde trommelvliezen, 

• Overgevoeligheis voor compenenten van het 
vehiculum, jodium of corticosteroïden, 

• Kinderen jonger 2 jaar, 

• Gebruik in het oog. 



Waarschuwing 

• Controle van trommelvlies  voorafgaande van behandeling. 
Geen toepassing bij risico op perforatie.   
     

• Indien binnen 7 dagen geen verbetering, behandeling staken.
       

• Voorkom contact met ogen of oogleden.   

• Contact van Locacorten® Vioform® met haar, textiel 
(beddegoed, kleding) kan verkleuring veroorzaken. 

 



Verpakking 

• FLacon à 7,5 ml, 

• Hulpstof: Polyethyleenglycol, 

• Houdbaarheidstermijn 3 jaar, 

• Bewaren bij een temperatuur tussen de 15-25 °C, 

• RVG 05628, 

• Registratiehouder: Amdipharm Ltd., 

• Distributeur: Daleco Pharma b.v. 
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