TERMÉKISMERTETŐ
Egyben címke 60 ml, 125 ml, 250 ml és 500 ml-es flakonhoz
1. A készítmény neve
Epi Otic fültisztító oldat
2. Termékforma
Fülmosó oldat
3. A készítmény összetétele, a hatóanyagokra vonatkozóan mennyiség is
Szalicilsav, tejsav szabad és mikrokapszulázott (Spherulites) formában, PCMX, Dioktil
nátrium szulfoszukcinát (nem ionizált surfactant pH 7), EDTA 0,5%, monopropilénglikol, chitosanid S2224/2, FD&C Kék 1, Citrus illat 96526, Tisztított víz.
4. Célállatfajok
Kutya, macska
5. A készítmény felhasználási területének rövid leírása, felhasználási javaslat,
javallatok
Az Epi-Otic alkoholmentes, nem irritáló tulajdonságú fültisztító oldat kutyák, macskák
részére. Az Epi-Otic új összetétele kitűnően tolerált. A szalicilsav és a surfactant/viasz
oldószer rendszer eltávolítja a fülváladékot, szövettörmeléket, és egyidejűleg szárító hatású. A
PCXM, és az EDTA segít visszaállítani a fülcsatorna természetes mikrobiológiai egyensúlyát.
A monoszacharidok nyugtató hatásúak, és segítenek megakadályozni a baktériumok kötődését
a hallójárat bőrén. Különösen alkalmas a zsíros, nedves, bűzös fül tisztítására és elősegíti a
szövetek regenerációját. A készítmény alkalmas a fül és a külső hallójárat rendszeres, továbbá
gyógykezelések előtti tisztítására.
6. Adagolás és az alkalmazás módja
A kupak elfordítása az adagolófejet megnyitja. Irányítsa az adagolót a külső hallójáratba,
majd nyomja meg a flakont, mialatt gyengéden masszírozza a fültövet. A fül
megközelíthetőbb részei tisztíthatók az oldattal átitatott vattával is. Hetente kétszer-háromszor
alkalmazható. Rutin fültisztításra, valamint otitis externa kezelése előtti tisztításra is alkalmas, de
ezt előzőleg beszélje meg az állatorvossal és kövesse tanácsait. Alkalmazás módja: Külső
használatra kutyák, macskák részére. Alkalmazási útmutató: Használat előtt jól fel kell rázni!
A külső hallójáratból eltávolítja a hámtörmelékeket, pörköket és szennyeződéseket. A
készítmény egyes összetevői oldják a lipideket, ezzel elősegítik a külső hallójárat kiszáradását.
Az új formula szabad és mikrokapszulában lévő tejsavat, szalicilsavat és chitosanidot
tartalmaz, ezért filmszerű védőréteg képződik a külső hallójáratban és elnyújtottabb lesz a
hatásidő.
7. Ellenjavallatoknem ismeretesek.
8. Mellékhatások nem ismeretesek.
9. Lejárati idő
Felhasználható eredeti csomagolásban tárolva a gyártástól számított 2 évig.
Csak a csomagoláson feltüntetett lejárati időn belül szabad felhasználni!
10. Tárolási előírások
30°C alatt tárolandó.
11. Csomagolás (a tartály vagy csomagolóanyag jellege, kiszerelési egységek)
60, 125, 250 ml, 500 mlpolietilén tartályban
12. „Gyermekek elől elzárva tartandó! ” felirat
13. „Kizárólag állategészségügyi vagy állatápolási célra! ” felirat
14. A fel nem használt anyag és a hulladék kezelésének módja
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A fel nem használt készítményt, valamint a keletkező hulladékokat a helyi követelményeknek
megfelelően kell megsemmisíteni.
15. A gyártó és a forgalmazó neve és címe
Virbac S.A.
1ère avenue – 2065 m – L.I.D.
06516 Carros
FRANCE
+ 33 (0)4 92 08 73 04
+ 33 (0)4 92 08 73 48
16. A készítmény nyilvántartási száma
Gyártási szám:
Lejárati idő:
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