OSURNIA gels lietošanai ausīs suņiem
Bālgans līdz dzeltenīgs, caurspīdīgs gels akūta ārējās auss otīta (otitis externa) un akūta recidivējoša ārējās
auss otīta (otitis externa) saasināšanās, saistībā ar Staphylococcus pseudintermedius un Malassezia
pachydermatis, ārstēšanai.
AKTĪVĀS VIELAS:
1 deva (1,2 g) satur:
Terbinafīns (terbinafine) 10 mg, Florfenikols (florfenicol) 10 mg, Betametazona acetāts (betamethasone acetate)
1 mg, kas atbilst betametazona bāzei 0,9 mg.
Terbinafīns iznīcina sēnītes. Florfenikols ir antibiotika, kas darbojas, bloķējot olbaltumvielu veidošanos baktēriju
šūnās. Betametazona acetāts ir kortikosteroīds, kas mazina iekaisumu un sāpes.
ĪPAŠĪ BRĪDINĀJUMI: var tikt novērots pārejošs iekšējās un ārējās auss gliemežnīcas mitrums. Mitrums ir saistīts
ar zāļu klātbūtni ausī un nav klīniski nozīmīgs. Bakteriālās un sēnīšu infekcijas otīts bieži ir sekundārs citām
slimībām. Pirms pretmikrobu zāļu lietošanas uzsākšanas nepieciešama pienācīga diagnostika un slimības cēloņa
noskaidrošana.
Dzīvniekiem, kuru anamnēzē ir hronisks vai recidivējošs ārējās auss otīts, zāļu efektivitāti var ietekmēt, ja netiek
novērsti slimības pamatcēloņi, piemēram, alerģija vai anatomiskā auss uzbūve.
DEVAS: lietot vienu tūbiņu vienā inficētā ausī. Atkārtot lietošanu pēc 7 dienām.
Maksimālā klīniskā atbildes reakcija var netikt novērota līdz 21. dienai pēc otrās zāļu lietošanas reizes.
Ieteikumi pareizai lietošanai:
Pirms šo zāļu pirmās lietošanas reizes ir ieteicams iztīrīt un izslaucīt ārējo auss kanālu. Auss tīrīšanu ir ieteicams
atkārtot 21 dienas pēc otrās zāļu lietošanas reizes. Ja ārstēšana ar šīm zālēm tiek pārtraukta, pirms ārstēšanas
uzsākšanas ar alternatīvām zālēm ausu kanāli ir jāiztīra.

1. Atveriet tūbiņu, pagriežot mīksto uzgali.
2. Ievietojiet elastīgo mīksto uzgali auss kanālā.
3. Ievadiet zāles auss kanālā, saspiežot tūbiņu ar diviem pirkstiem.
4. Pēc zāļu ievadīšanas auss pamatu var uz īsu brīdi masēt, lai veicinātu vienmērīgu veterināro zāļu izplatīšanos
auss kanālā.
IEPAKOJUMS: vienreizlietojama vairākslāņu alumīnija un polietilēna tūbiņa ar polipropilēna termoplastiskā
elastomēra uzgali, viena tūbiņa (2,05 g) satur 1 devu (1,2 g).
UZGLABĀŠANA: Uzglabāt ledusskapī (2°C – 8°C).
REĢISTRACIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS: Eli Lilly Regional Operations GmbH, Austrija.
Recepšu veterinārās zāles.
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