Oto-aid
Indicaties :
Bij de hond: behandeling van een acute uitwendige oorontsteking en van de verergering, op korte termijn, van de
acute symptomen
van een chronische uitwendige oorontsteking van bacteriële en fungale oorsprong veroorzaakt door bacteriën die
gevoelig zijn voor gentamicine, zoals Staphylococcus
intermedius en door schimmels die gevoelig zijn voor clotrimazol, Malassezia pachydermatis in het bijzonder.
Contra-indicaties :
Niet toedienen aan drachtige en lacterende
teven. Niet toedienen aan honden met een geperforeerd trommelvlies. Niet toedienen aan honden met een gekende
overgevoeligheid voor één van de ingrediënten. Het product
niet gelijktijdig toedienen met andere geneesmiddelen waarvan bekend is dat ze ototoxiciteit kunnen veroorzaken.
Bijwerkingen:
Erythematische papels kunnen lokaal
verschijnen; deze laesies verminderen wanneer de behandeling wordt stopgezet. Een tijdelijke vermindering van
het gehoor en uiterst zeldzame gevallen van irreversibel
gehoorverlies werden vooral bij oudere dieren waargenomen. In het geval van auditieve of vestibulaire disfunctie
moet de behandeling onmiddellijk worden stopgezet en het
oorkanaal voorzichtig worden gereinigd met een niet-ototoxische oplossing. Bij langdurig en overmatig gebruik van
producten die corticosteroïden bevatten voor lokale toediening
is het bekend dat ze lokale en systemische bijwerkingen kunnen veroorzaken. Deze omvatten onderdrukking van de
bijnierfunctie, verdunning van de opperhuid en vertraagde
wondheling.
Dosering en toedieningsweg:
Enkel voor gebruik in het oor. Het product goed schudden voor toediening. Honden die minder wegen dan 15 kg:
4 druppels in het oor tweemaal per dag. Honden die meer wegen dan 15 kg: 8 druppels in het oor tweemaal per
dag. De duur van de behandeling bedraagt 7 dagen. Na toediening
mag de basis van het oor kort en zacht gemasseerd worden om het product te laten doordringen tot het lagere deel
van het oorkanaal. Eén druppel van het geneesmiddel
bevat 66,9 IE gentamicine, 22,3 μg betamethason en 223 μg clotrimazol.
Intervet Belgium nv
Stallestraat 73
1180 Brussel
Tel: 02 370 94 01
Fax: 02 370 93 55

