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Medicijnen bij oorontsteking 

sofradex, otosporin, bacicoline-B, terra-cortil + polymyxine-B of 

door de apotheek bereide oordruppels 
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Wat u moet weten over dit medicijn: 

� Werkt ontstekingsremmend en doodt bacteriën en soms 

ook andere micro-organismen in het oor. Hierdoor 

vermindert de ontsteking en zwelling. 

� Helpt na 2 tot 3 dagen.  
   

� Zo lang gebruiken als de dokter u heeft verteld 

(meestal 5 tot maximaal 14 dagen). 

� Bijwerkingen, zoals een prikkelend of branderig 

gevoel, gaan vanzelf weer over.  
   

 

 Hoe helpen de medicijnen? 

Deze oordruppels worden meestal gebruikt bij een infectie in de uitwendige gehoorgang (het buitenoor). Infecties 

kunnen worden veroorzaakt door bacteriën, schimmels en gisten. U kunt last hebben van pijn, jeuk, zwelling en 

schilfering (kleine stukjes huid die loslaten).  

Soms worden deze oordruppels ook gebruikt bij een loopoor. Er stroomt dan pus (vloeistof) uit het oor. Bij een 

loopoor is het middenoor ontstoken en ontstaat er een klein gaatje in het trommelvlies (vliesje dat de geluidstrillingen 

opvangt). Dit gaat vanzelf weer dicht.  

Deze oordruppels werken ontstekingsremmend en doden de veroorzaker van de infectie. Ook verminderen ze de 

zwelling en de jeuk. 

De medicijnen worden soms ook gebruikt bij mensen met buisjes in de oren. 

 

 Hoe lang moet u de medicijnen gebruiken? 

Gebruik het medicijn zo lang als de dokter u heeft verteld. Meestal is dat 5 tot maximaal 14 dagen. Zijn uw klachten 

binnen 5 dagen over? Gebruik het medicijn dan nog 3 dagen lang. Dat de klachten weg zijn, betekent namelijk nog 

niet dat alle bacteriën verdwenen zijn.  

 

 Wanneer merkt u dat de medicijnen helpen? 

Na 2 tot 3 dagen helpen de oordruppels tegen de pijn en de jeuk. Gaat het na 4 dagen nog niet beter? Bel dan uw 

dokter.  

 

 Wat kunt u nog meer voelen als u dit medicijn gebruikt (bijwerkingen)? 

De meeste medicijnen kunnen onbedoelde klachten geven. We noemen dit bijwerkingen. Direct na het druppelen kunt 

u last krijgen van een prikkelend of branderig gevoel.  

Sommige mensen zijn overgevoelig voor stoffen in de oordruppels. U merkt dat aan meer jeuk, roodheid en zwelling 

in het oor. Bel dan uw dokter. 

 

 Hoe moet u de medicijnen gebruiken? 

• Vraag een ander om het medicijn in uw oor te druppelen (als dat mogelijk is).  

• Maak het buitenoor voor het druppelen goed schoon en droog. Gebruik geen zeep!  

• Hou het druppelflesje een tijdje in uw hand om de vloeistof op te warmen. 

• Ga op uw zij liggen of hou uw hoofd opzij gebogen. Trek het oor naar boven en naar achteren. Trek bij kinderen 

jonger dan 6 jaar het oor naar onderen en naar achteren. 

• Laat de druppels in het oor vallen. Zorg dat de druppelaar niets aanraakt, anders bederft de vloeistof sneller.  

• Hou na het druppelen het hoofd 2 minuten opzij gebogen. 

• Als uw dokter u andere instructies heeft gegeven dan moet u die volgen.  

• Moet u een opgerold gaasje of een oortampon gebruiken? Hou het gaasje of de tampon dan vochtig door 

regelmatig te druppelen. Verwissel na 1 of 2 dagen. 
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Medicijnen vergeten? 

Duurt het nog langer dan 1½ uur tot de volgende dosis? Druppel dan alsnog. Anders overslaan. Lees ook de bijsluiter 

of kijk op www.apotheek.nl om te weten wat u moet doen.  

 

 Wat kunt u zelf doen? 

• Peuter niet in uw oor en gebruik wattenstaafjes of oordoppen zo weinig mogelijk. U kunt hiervan een 

buitenoorontsteking krijgen. 

• Ook zeepresten of haarspray in het oor kunnen een oorontsteking veroorzaken. 

• Als u de ontsteking heeft gekregen door zwemmen, dan kunt u voortaan oorwatjes met vaseline of beschermende 

oordopjes gebruiken. 

• Een loopoor verdwijnt meestal vanzelf binnen 2 weken. Bij een loopoor mag u zwemmen, maar niet met het hoofd 

onder water.   

• Heeft u een gehoorapparaat? Laat dan controleren of het goed past. 
   

Lees voor meer informatie ook de bijsluiter. 

 


