Roztwór do czyszczenia uszu

Skład: Mieszanina swoistych związków oksyetylenowych w neutralnym, niedrażniącym, specyficznym
dla uszu podłożu, o silnych właściwościach czyszczących i pielęgnacyjnych.
Właściwości: OTIFREE został skomponowany w sposób umożliwiający intensywne rozpuszczanie
woskowiny i brudu zalegającego w zewnętrznym przewodzie słuchowym, a jednocześnie nie
podrażnia zewnętrznej powierzchni skóry. W ten sposób otrzymano optymalne właściwości
czyszczące i efektywnie redukujące ilość czynników mogących wywołać stany zapalne zewnętrznego
przewodu słuchowego, przy dobrej tolerancji preparatu. Zdolność rozpuszczania woskowiny
uzyskano dzięki odpowiedniemu związkowi powierzchniowo czynnemu. Związki oleiste zapobiegają
wysuszaniu skóry, utrzymując właściwe nawilżenie i elastyczność, co pozwala na zachowanie
prawidłowych struktur barier ochronnych.
Wskazania: Czyszczenie ucha zewnętrznego (zewnętrznego kanału słuchowego) u psów i kotów.
Stosowanie: Metoda mycia ucha (H. Frede): należy wypełnić całkowicie kanał słuchowy roztworem;
uchwycić elastyczne części kanału słuchowego za pomocą kciuka oraz palców środkowego i
serdecznego, a następnie, wielokrotnie uciskając, masować ku górze w kierunku brzusznogrzbietowym. W ten sposób płyn jest przesuwany w górę i w dół, a luźne części wydzieliny
wypłukiwane w kierunku małżowiny usznej. Intensywność masażu zależy od nasilenia bólu
spowodowanego stanem zapalnym ucha. Jednoczesny masaż kanału słuchowego zwiększa, zwłaszcza
u kotów, akceptację mycia uszu. Płyn usuwa się z ucha wacikiem. Po wypuszczeniu zwierzę pozbywa
się cząstek brudu z głębszej części kanału słuchowego potrząsając głową. Dalsze osuszanie ucha jest
niepotrzebne, ponieważ OTIFREE nie ma tendencji do zalegania. W przypadku niewłaściwego
czyszczenia przewodu słuchowego watą bądź czymś podobnym, zachodzi niebezpieczeństwo
wywołania zapalenia ucha w wyniku zepchnięcia woszczyny głębiej na błonę bębenkową oraz w
wyniku skaleczeń. W przypadku silniejszego zabrudzenia, należy kilkukrotnie płukać i masować
zewnętrzny kanał słuchowy. W celu dokładniejszego wyczyszczenia, kanał słuchowy powinien być
wypłukany pod ciśnieniem po wstępnym myciu. Można to wykonać za pomocą butelki z OTIFREE,
zakraplacza lub aparatu do płukania ucha. Jako płynu do płukania można użyć zarówno OTIFREE, jak i
wody o temperaturze ciała. W przypadku zastosowania wody powinno się użyć OTIFREE do
powtórnego mycia.
Opakowanie: Butelki po 60ml i 160 ml.
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