OTOZYME

Öronrengöring till hund och katt

Hunden och kattens
öron
Titta och lukta regelbundet i hundens/kattens
öron. De kan vara upprättstående, hängande,
hårbeklädda både på ut- och insidan av ytterörat.
Hörselgången är lång, djup och trång där även
hårväxt kan förekomma. Dessa faktorer tillsammans kan leda till att djuret drabbas av öroninflammation.
Hundar och katter som har en ökad förekomst av
vax och sekret i örat kan med hjälp av regelbunden öronrengöring undvika öronproblem. Rengöringen görs lämpligen med en mild öronrengöring som har rengörande, vax/sekretlösande
samt antiseptiska egenskaper.
En del hundar och katter har problem framförallt
i ytteröronen. Om detta är fallet kan man välja
att göra rent örat och komplettera behandlingen
av ytterörat med en öronkräm.
Förebygg öronproblem för badglada hundar, och
hundar som ofta får brunt sekret, genom att
torka ur öronen med bomull fuktad med mild
öronrengöring.
Öroninflammation (Otit) är ett smärtsamt tillstånd hos djuret som alltid skall behandlas i
samråd med veterinär.
Bruksanvisning
1. Droppa ner vätskan i öronkanalen
2. Massera vid basen av örat (det ska låta lite
skvalpigt)
3. Låt hunden/katten skaka på huvudet så att
smutsen kommer ut
4. Torka därefter rent från smuts och vax med
en bomullstuss.
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Förpackning:
100 ml flaska

Aptus Otozyme Ear Wash
®

Aptus® Otozyme öronrengöring är en mild, växtbaserad, enzymatisk öronrengöring för hund och
katt.
Innehåll
Propylenglykol, lysozyme, kända medicinalväxter
samt pH 7.
Användning
Aptus® Otozyme Ear Wash svider inte och verkar
rengörande, löser vax samt är antiseptisk. Rekommenderas till fuktiga, kladdiga eller starkt
luktande öron och hudområden vid:
•
Rutinmässig rengöring 1- 2 ggr i veckan
eller enligt veterinärens anvisning.
•
Rengöring av öronen innan behandling med
läkemedel.
•
Förebyggande hos djur med återkommande
otiter (öroninflammation).
Efter örontvätt med Otozyme öronrengöring
Använd gärna Aptus® Otozyme öronkräm med
innehållsämnen som verkar mot dålig lukt samt
har lugnande och klådstillande egenskaper.

Förpackning:
15 g tub

Aptus Otozyme Ear Cream
®

Aptus® Otozyme öronkräm bidrar till att skapa en
ogynnsam miljö för bakterier och svampar med
hjälp av enzymet lysozym. Krämen innehåller
även ämnen som har lugnande, klådstillande
samt antiseptisk egenskaper.
Innehåll
Lysozym, klorhexidin 0,05 %, kända medicinalväxter samt pH 7.
Användning
Aptus® Otozyme öronkräm svider inte och kan
rekommenderas vid:
•
Upprepade problem med lindriga irritationer.
•
Problem med öronen hos badande hundar.
•
Öron med onormal produktion av vax/exudat.
•
Behov av ett komplement till antibiotikabehandling.
•
Problem med dålig lukt från örat.

Scanna in QR-kod för att se instruktionsfilm för
användning av Aptus produkter för öronrengöring.

Bruksanvisning
•
Appliceras en gång dagligen vid behov upp
till 2 veckor.
•
Deponera lite kräm i öronkanalen och massera
försiktigt (mjuk pip medföljer förpackningen).
•
Vid långvariga eller bestående problem bör
veterinär kontaktas.
•
Otozyme bör inte användas vid kända allergier.

Finns på Aptus hemsida: aptuspet.com/QR_Otozyme
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Plats för stämpel
Ett sjukt djur skall alltid vårdas av veterinär, men djurets allmänna kondition
och välbefinnande kan stöttas och förbättras med hjälp av hälsovårdsprodukter.
Aptus®serien, från läkemedelsföretaget Orion Pharma Animal Health, har
utvecklats för att du skall kunna ge din hund och katt den bästa konditionen
och hälsan i alla livets stadier.
Besök gärna Aptus® hemsida:
www.aptuspet.com

facebook.com/AptusSverige
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