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PAKENDI INFOLEHT
Aurizon, kõrvatilgad, suspensioon koertele
1.

MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS JA PARTII VABASTAMISE EEST
VASTUTAV TOOTJA

Müügiloa hoidja ja tootja:
Vetoquinol SA
Magny-Vernois
B.P. 189, 70204
Lure Cedex
Prantsusmaa

2.

VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Aurizon, kõrvatilgad, suspensioon koertele.

3.

TOIMEAINED JA MUUD ABIAINED

Toimeained:
1ml suspensiooni sisaldab:
Marbofloksatsiini
Klotrimasooli
Deksametasoonatsetaati
(mis vastab 0,9 mg deksametasoonile)

3 mg
10 mg
1,0 mg

Abiained:
Propüülgallaat (E310), sorbitaanoleaat, kolloidne veetustatud ränidioksiid, keskmise pikkusega
ahelatega triglütseriidid.

4.

NÄIDUSTUSED

Marbofloksatsiinile tundlike bakterite ja klotrimasoolile tundlike seente, eriti Malassezia
pachydermatis`e põhjustatud väliskõrvapõletike ravi.
Ravimi kasutamine peab põhinema bakterite antibiootikumidetundlikkuse uuringutel.

5.

VASTUNÄIDUSTUSED

Mitte kasutada koertel, kellel esineb trummikile perforatsioon.
Mitte kasutada koertel, kes on teadaolevalt ülitundlikud ravimi mõne koostisosa suhtes.
Mitte kasutada tiinetel ega imetavatel koertel.

6.

KÕRVALTOIMED

Võivad esineda tavalised kortikosteroidraviga seotud kõrvaltoimed (muutused biokeemilistes ja
hematoloogilistes parameetrites, nagu aluselise fosfataasi ja aminotransferaasi aktiivsuse suurenemine,
vähene neutrofiilia).
On teada, et pikaajaline ja intensiivne paiksete kortikosteroidpreparaatide manustamine võib
põhjustada lokaalseid ja süsteemseid toimeid, kaasa arvatud neerupealiste funktsiooni pärssumine
epidermise õhenemine ja haavade paranemise aeglustumine.
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Harvadel juhtudel võib selle preparaadi kasutamist seostada kurtusega, mis esineb peamiselt vanematel
koertel ja on tavaliselt mööduva iseloomuga.
Kui täheldate tõsiseid kõrvaltoimeid või muid toimeid, mida pole käesolevas pakendi infolehes
mainitud, palun teavitage sellest oma veterinaararsti.

7.

LOOMALIIGID

Koer.

8.

ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISTEE JA –MEETOD

Enne kasutamist preparaati loksutada.
Manustada kõrva kümme tilka üks kord päevas 7...14 päeva jooksul. Pärast seitsmepäevast ravi peab
veterinaararst hindama ravi pikendamise vajadust veel ühe nädala võrra.
Üks tilk ravimit sisaldab 71 µg marbofloksatsiini, 237 µg klotrimasooli ja 23,7 µg
deksametasoonatsetaati.
Pärast manustamist võib kõrva alaosa lühidalt ja õrnalt masseerida, et ravim saaks tungida välimise
kuulmekäigu alumisse ossa.
Kui preparaati kasutatakse mitmel koeral, kasutada igal koeral erinevat kanüüli.

9.

SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISVIISI OSAS

V.t. punk 8.

10.

KEELUAJAD

Ei rakendata.

11.

SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Mitte hoida temperatuuril üle 30°C.
Pärast pakendil märgitud kõlblikkusaja lõppu mitte kasutada.
Kõlblikkusaeg pärast pakendi esmast avamist: 2 kuud.

12.

ERIHOIATUSED

Pärast ravimi manustamist pesta käed hoolikalt.
Vältida kontakti silmadega. Silma sattumisel loputada rohke veega.
Inimesed, kes on ülitundlikud preparaadi koostisosade suhtes, peaksid vältima kontakti
veterinaarpreparaadiga.
Pidev ühe antibiootikumiklassi kasutamine võib muuta bakterite populatsiooni resistentseks.
Fluorokinoloonid tuleb jätta selliste kliiniliste seisundite raviks, mis on allunud või mis eeldatavalt
alluvad halvasti ravile muude antibiootikumidega.
Enne ravimi kasutamist tuleb kontrollida kuulmekile seisundit.
Enne ravimi manustamist tuleb välimine kuulmekäik põhjalikult puhastada ja kuivatada.
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13.

ERINÕUDED
ETTEVAATUSABINÕUDE
OSAS
KASUTAMATA
JÄÄNUD
PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL

Küsige palun oma veterinaararstilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata.
Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

14.

PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV

Aprill, 2012

15.

LISAINFO

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:
OÜ Zoovetvaru
Uusaru 5
Saue 76505
Telefon: 800 9000
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