
Εφαρμόστε το OTOCLEAN® σε καθένα από τους έξω ακουστικούς πόρους του 
σκύλου ή της γάτας σε επαρκείς ποσότητες, ανάλογα με το μέγεθος του ζώου:
- Για τα μεγάλα ζώα, εφαρμόστε μία φιάλη (5 ml) σε κάθε αυτί.
- Για τα μεσαία και μικρά ζώα, το περιεχόμενο μιας φιάλης μπορεί να μοιραστεί στα 

δυο αυτιά. 

Μην προσθέσετε κανένα άλλο προϊόν στο αυτί, για τουλάχιστον 30 λεπτά.

Χρήσεις:
Η συχνότητα εφαρμογής του OTOCLEAN® εξαρτάται από τον λόγο χρήσης.

• ΠΡΟΛΗΨΗ ΩΤΙΤΙΔΑΣ
Σε φυλές με προδιάθεση για ωτίτιδα λόγω της ανατομίας των αυτιών (Cocker, 
Setter, Caniche κλπ.) προτείνεται να εφαρμόζεται το OTOCLEAN® ως πρακτική 
υγιεινή ρουτίνας. Μία εφαρμογή κάθε εβδομάδα θα διατηρεί τον έξω ακουστικό 
πόρο σε βέλτιστη κατάσταση.

•  ΥΓΙΕΙΝΗ ΑΥΤΙΩΝ, δυσάρεστη οσμή κλπ.
Σε ζώα με μεγάλη συσσώρευση ακαθαρσιών ή κυψελίδας παρατηρείται συχνά μια 
δυσάρεστη οσμή που προέρχεται από τα αυτιά. Σε αυτές τις περιπτώσεις 
εφαρμόστε το OTOCLEAN® σε κάθε έξω ακουστικό πόρο κάθε 24 ώρες για έως 
και 8 συνεχόμενες ημέρες μέχρι να καθαρίσουν εντελώς οι ακουστικοί πόροι.

• ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΞΩ ΩΤΙΤΙΔΑΣ.
Σε ζώα με ωτίτιδα θα πρέπει να καθαρίζεται ο έξω ακουστικός πόρος και να 
εξαλείφονται οι ακαθαρσίες, η κυψελίδα και τα εκκρίματα, ώστε να βελτιώνεται η 
αποτελεσματικότητα των θεραπευτικών προϊόντων που πρόκειται να 
χορηγηθούν. Το OTOCLEAN®  πρέπει να εφαρμόζεται και στα δύο αυτιά και να 
παραμένει για λίγα λεπτά πριν εφαρμοστεί ένα φαρμακευτικό ωτικό διάλυμα.

Συσκευασία που περιέχει 18 φιάλες των 5 ml

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΖΩΑ.

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

Προϊόν της:  
Ecuphar Veterinaria S.L.U., 
Avda. Rio de Janeiro 60-66, floor 13th., 08016 Barcelona, Spain

Ecuphar Veterinaria, S.L.U., μέρος της Animalcare Group

Σύνθεση:
Salicylic acid (2,32 mg/ml), propylene glycol, polyethylene glycol, ethoxydiglycol, 
purified water, glycerine, lactic acid, oleic acid και plant extracts (Cucumis sativus, 
Cetraria islandica και Mimosa tenuiflora).

Ιδιότητες:
Το OTOCLEAN® περιέχει κερατινολυτικά, κυψελιδολυτικά, μαλακτικά, καθαριστικά 
και ενυδατικά συστατικά, τα οποία καθιστούν το προϊόν ιδανικό για την υγιεινή και τη 
φροντίδα του έξω ακουστικού πόρου των σκύλων και των γατών, απαλλάσσοντας το 
από συσσώρευση ακαθαρσιών, κυψελίδας και εκκριμάτων.

Ζωικά είδη: 
Σκύλοι και γάτες.

Οδηγίες χρήσης:

1 – Ανοίξτε τη φιάλη περιστρέφοντας το πλαστικό καπάκι.

2 – Σηκώστε το επάνω άκρο του πτερυγίου του αυτιού και 
εισάγετε τα περιεχόμενα της φιάλης στον έξω 
ακουστικό πόρο, πιέζοντας σταθερά τη φιάλη για να 
ενσταλάξετε όλο ή το ήμισυ του περιεχομένου ανάλογα 
με την περίπτωση.

3 -  Τρίψτε τη βάση του αυτιού για μερικά δευτερόλεπτα 
προκειμένου να επιτευχθεί καλύτερη επαφή μεταξύ του 
καθαριστικού διαλύματος και του αυτιού.
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