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Bipacksdel: Information till användaren

Ozanex 10 mg/g kräm
ozenoxacin

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt 
identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du eventuellt får. 
Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt 4.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.
- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen. 
- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.
- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de 

uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
- Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även 

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Ozanex är och vad det används för 
2. Vad du behöver veta innan du använder Ozanex 
3. Hur du använder Ozanex 
4. Eventuella biverkningar 
5. Hur Ozanex ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Ozanex är och vad det används för

Ozanex innehåller den aktiva substansen ozenoxacin som tillhör gruppen av antibiotika för användning på 
huden. 
Ozanex används för att behandla en bakterieinfektion som drabbar små hudområden hos vuxna, ungdomar, 
barn och spädbarn i åldern sex månader och äldre. Infektionen är en variant av svinkoppor som kallas icke-
bullös impetigo och börjar med små blåsor och gradvis kommer en skorpa att täcka det infekterade området.

2. Vad du behöver veta innan du använder Ozanex 

Använd inte Ozanex:
- om du är allergisk mot ozenoxacin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6). 

Varningar och försiktighet 
Behandling med Ozanex rekommenderas inte i följande fall:

 Om blåsorna är större och uppkommer på ett större område utan att en skorpa bildas (en annan 
variant av svinkoppor som kallas bullös impetigo).

 För vuxna och ungdomar: om ytan av det infekterade området är större än 100 cm2.
 För barn under 12 år: om ytan av det infekterade området är större än 2 % av hela kroppsytan eller är 

större än 100 cm2.

Om du märker att infektionen försämras eller får ökad rodnad, irritation eller andra symtom i det behandlade 
området ska du sluta använda Ozanex och kontakta läkare. Se även avsnitt 4 i denna bipacksedel.

Var särskilt försiktig om du redan har någon hudsjukdom, t.ex. rosacea eller seborré, eftersom försämring av 
dessa hudbesvär kan förekomma.

Kontakt med ögon och slemhinnor med Ozanex måste undvikas.
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Förtäring ska undvikas. Särskild försiktighet bör iakttas med barn som har blåsor eller skorpbildning runt 
munnen.

Tala med läkare om det inte skett någon förbättring av infektionen efter 3 dagars behandling 

Barn och ungdomar
Ozanex ska inte användas på barn som är yngre än sex månader.

Andra läkemedel och Ozanex
Tala om för läkaren om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Använd inte andra salvor, krämer eller lösningar på det område som behandlas med Ozanex om inte läkaren 
specifikt ger sådana instruktioner.

Graviditet och amning
Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller 
apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.
Kliniska studier med gravida kvinnor har inte utförts, men det förväntas inga effekter under graviditet, 
eftersom upptaget av ozenoxacin i blodet är försumbart. Ozanex kan användas under graviditet.

Under amning förväntas inga effekter på barnet eftersom upptaget av ozenoxacin i blodet är försumbart hos 
den ammande kvinnan. Ozanex kan användas under amning men kvinnan bör, som en försiktighetsåtgärd, 
inte använda ozenoxacinkräm på bröstområdet för att skydda barnet från att oavsiktligt få in läkemedlet i 
munnen. 

Körförmåga och användning av maskiner
Ozanex förväntas inte påverka din förmåga att framföra fordon och använda maskiner.

Ozanex innehåller: 
- Propylenglykol, som kan orsaka hudirritation
- Stearylalkohol, som kan orsaka lokala reaktioner i huden (t.ex. kontakteksem)
- bensoesyra som kan irritera hud, ögon och slemhinnor, och förvärra gulsot hos prematura och fullgångna 

nyfödda eftersom det tas upp genom huden. Mängden bensoesyra per gram kräm är 1 mg. 

3. Hur du använder Ozanex

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är 
osäker.

Stryk ett tunt lager kräm på den infekterade huden två gånger dagligen i fem dagar. Det behandlade området 
kan täckas med ett sterilt bandage eller en steril gasväv. 
Tvätta händerna innan och efter att krämen stryks på.
Ozanex är endast avsedd för utvärtes bruk. 
Krämen får inte användas i ögon, på mun eller läppar, inuti näsan eller i genitalområdet hos kvinnor eller 
flickor. Om krämen oavsiktligt kommer i kontakt med ovanstående områden ska de tvättas med vatten och 
läkare ska kontaktas om obehag uppstår.

Om du använt för stor mängd av Ozanex
Torka omsorgsfullt bort överflödig kräm.

Om du använt för stor mängd eller oavsiktligt råka svälja läkemedlet, eller om t.ex. ett barn fått i sig 
läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av 
risken samt rådgivning.
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Om du har glömt att använda Ozanex
Stryk på krämen så fort du kommer ihåg det och gör nästa behandling vid den vanliga tiden.

Om du slutar att använda Ozanex 
Om du slutar att använda Ozanex för tidigt kan bakterierna börja växa till igen och infektionen kan 
återkomma. Sluta inte att använda det här läkemedlet utan att först tala med läkare eller apotekspersonal.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Om du utvecklar en allvarlig hudreaktion eller en allergi:
 Sluta att använda Ozanex.
 Torka omsorgsfullt bort krämen
 Kontakta genast läkare eller apotekspersonal.

Följande biverkningar har inträffat på huden när Ozanex har använts.

Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 person av 100): 
 klåda eller irritation på det behandlade området. 

Rapportering av biverkningar
Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella 
biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via 
Läkemedelsverket, 
Box 26, 
751 03 Uppsala; 
www.lakemedelsverket.sehttp://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Template_or_form/201
3/03/WC500139752.doc.   
Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5. Hur Ozanex ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Använd inte det här läkemedlet efter det utgångsdatum som anges på tuben och kartongen efter “EXP”. 
Utgångsdatumet hänvisar till den sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Krämen kan användas i upp till 45 dagar efter att tuben öppnats. Tuben kan användas på nytt för en andra 
behandling inom 45 dagar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar 
läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

http://www.lakemedelsverket.se
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Template_or_form/2013/03/WC500139752.doc
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Template_or_form/2013/03/WC500139752.doc
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6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration 
- Den aktiva substansen är ozenoxacin: 1 gram Ozanex innehåller 10 mg ozenoxacin.
- Övriga innehållsämnen är makrogolstearat, etylenglykol-monopalmitostearat, oleoyl-

makrogolglycerider, oktyldodekanol, stearylalkohol, propylenglykol, bensoesyra (E-210), renat vatten. 
Några av ingredienserna kan orsaka hudreaktioner (se avsnitt 2 i denna bipacksedel). 

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar
Ozanex är en blekt gul kräm i en aluminiumtub med vitt skruvlock.

Förpackningsstorlek: 
tub med 10 g kräm.

Innehavare av godkännande för försäljning

Ferrer Internacional, S.A. 
Gran Vía Carlos III, 94
08028 Barcelona 
Spanien

Tillverkare
Ferrer Internacional, S.A.
Joan Buscallà 1-9
08173 Sant Cugat del Vallès, 
Barcelona 
Spanien

Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:
Belgien: Ozadub 10 mg/g crème
Finland: Dubine 10 mg/g emulsiovoide
Tyskland: Dubine 10 mg/g Creme
Grekland: Dubine 10 mg/g kρέμα
Irland:  Dubine 10 mg/g cream
Italien: Dubine
Polen: Dubine
Portugal: Ozanex 10 mg/g creme
Nederländerna:  Ozanex 10 mg/g crème
Spanien: Ozanex 10 mg/g crema
Sverige: Ozanex 10 mg/g kräm
Storbritannien : Ozadub 10 mg/g cream

Denna bipacksedel ändrades senast 
2018-08-02


