Otoclean
Benaming van het middel
Otoclean
Samenstelling
Per 5 ml:
2,32 mg salicylzuur, propyleenglycol, polyglycol, ethoxydiglycol, gereinigd water, glycerine, melkzuur, cucumis
sativus, cetraria islandica, mimosa tenuiflora en oliezuur.
Eigenschappen
Otoclean bevat keratolytische, oorsmeer oplossende, verzachtende, hygiënische en hydraterende bestanddelen die
het product buitengewoon geschikt maken voor de hygiëne en verzorging van de uitwendige gehoorgang van hond
en kat, doordat het de gehoorgang vrij houdt van vuil-, oorsmeer- of secreetophopingen.
Indicatie(s)
Hygiëne en verzorging van de uitwendige gehoorgang van hond en kat. Het houdt de gehoorgang vrij van vuil-,
oorsmeer- of secreetophopingen.
Diersoort(en) waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is
Hond en kat.
Dosering voor elke doelsoort, wijze van gebruik en van toediening
Bij rassen die op grond van de anatomie van hun uitwendig oor ontvankelijk zijn voor otitis verdient het
aanbeveling Otoclean regelmatig te gebruiken, 1 à 2 keer per week. Dit regelmatige gebruik wordt aanbevolen om
de uitwendige gehoorgang in optimale toestand te houden.
Bij dieren waarbij zich vaak vuil of oorsmeer ophoopt wordt over het algemeen een onaangename geur uit de oren
waargenomen. In dergelijke gevallen moet Otoclean 1x daags gedurende 8 achtereenvolgende dagen in beide
gehoorgangen worden aangebracht.
Bij dieren met otities verdient het aanbeveling vuil-, oorsmeer- of secreetophopingen uit de gehoorgang te
verwijderen om de doeltreffendheid van de producten te verhogen die worden gebruikt om de infectie te bestrijden.
Daarom is het zinvol beide oren met Otoclean te reinigen enkele minuten voor gebruik van een therapeutische
ooroplossing.
Gebruik Otoclean in beide gehoorgangen. Breng voldoende aan, afhankelijk van de grootte van het dier. Bij grote
dieren moet voor elke oor een flesje (5 ml) worden gebruikt. Bij middelgrote of kleine dieren kan de inhoud van een
flesje over beide oren verdeeld worden.
Waarschuwingen
Vermijd contact met de ogen.
Bewaring
2 jaar bij kamertemperatuur (15-25°C).
Overige informatie
Verpakking: Doos met 18 eenheidsdoses van 5 ml.
Registratiehouder:
nvt
Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:
Janssen Animal Health Benelux

