PAKKAUSSELOSTE

AURIZON korvatipat, suspensio
Valmiste sisältää kolmea vaikuttavaa ainetta. Marbofloksasiini on bakteereja tappava aine, joka
tehoaa moniin eri bakteereihin. Klotrimatsoli tehoaa erilaisiin sienten ja hiivojen aiheuttamiin
tulehduksiin. Deksametasoniasetaatti on kortikosteroidi, joka lievittää tulehdusta ja kutinaa
korvassa.
Koostumus
1 ml valmistetta sisältää vaikuttavina aineina marbofloksasiinia 3,0 mg, klotrimatsolia 10,0 mg ja
deksametasoniasetaattia 1,0 mg (vastaten deksametasonia 0,9 mg). Apuaineena on
propyyligallaattia (E310) 1,0 mg/ml.
Käyttöaiheet
Erilaisten bakteerien, sienien ja hiivojen aiheuttamat ulkokorvan tulehdukset koirilla.
Annostus ja antotapa
Ravista pulloa hyvin ennen käyttöä. Pakkaus sisältää erillisen tiputuskärjen, joka kiinnitetään pullon
suuhun ennen lääkkeen annostelua.
Eläinlääkärisi voi määrätä valmistetta käytettäväksi myös muulla annoksella, kuin mitä tässä on
suositeltu. Noudata aina eläinlääkärisi antamia ohjeita. Tiputa korvaan 10 tippaa kerran päivässä 714 päivän ajan (1 ml = n. 40 tippaa). Hiero varovaisesti korvan tyveä lääkkeen annon jälkeen, jotta
lääke leviää myös korvankäytävän alimpiin osiin. Viikon hoidon jälkeen eläinlääkärin tulee arvioida
toisen viikon jatkohoidon tarve.
Vasta-aiheet
Valmistetta ei tule käyttää koirille, joiden tärykalvo on puhjennut tai jos koiran tiedetään olevan
yliherkkä jollekin valmisteen aineosalle. Valmistetta ei tule käyttää tiineille tai imettäville nartuille.
Haittavaikutukset
Koska valmiste sisältää kortikosteroidia (deksametasoniasetaatti), kortikosteroideille tyypillisiä
haittavaikutuksia voi ilmetä. Näitä ovat lähinnä erilaiset veriarvojen muutokset. Jos ulkoisesti
käytettäviä kortikosteroidivalmisteita annostellaan tiheään ja käytetään pitkään, niiden tiedetään
aiheuttavan paikallisia ja systeemisiä haittavaikutuksia kuten lisämunuaisten toiminnan
heikentymistä, ihon ohenemista ja haavojen paranemisen hidastumista. Joissain harvoissa
tapauksissa valmisteen käytön yhteydessä on havaittu kuuroutta, joka on yleensä ollut ohimenevää.
Kuuroutta on esiintynyt pääasiassa iäkkäillä koirilla.
Erityiset varotoimet
Jotta resistenttejä bakteerikantoja ei pääsisi syntymään, fluorokinoloniantibiootteja, joihin
marbofloksasiinikin kuuluu, tulisi käyttää vain silloin, kun muut antibiootit eivät ole tehonneet tai
niiden tiedetään tehoavan huonosti. Eläinlääkärin tulee varmistaa tärykalvon eheys ennen
valmisteen käytön aloittamista.
Käyttö tiineyden ja laktaation aikana
Valmistetta ei tule käyttää tiineille tai imettäville nartuille.

Varoitukset lääkkeen antajalle
Pese kädet huolellisesti lääkkeen annon jälkeen. Vältä valmisteen joutumista silmiin. Jos ainetta
joutuu silmiin, huuhtele runsaalla vedellä. Jos tiedät olevasi yliherkkä jollekin valmisteen
aineosalle, vältä valmisteen käsittelyä.
Säilytys ja kestoaika
Ei lasten ulottuville. Säilytä alle 30 ºC. Älä käytä pakkaukseen merkityn viimeisen
käyttöpäivämäärän jälkeen. Avattu pullo säilyy 2 kuukautta avaamisen jälkeen säilytettynä alle
30 ºC:ssa. Käyttämätön valmiste tulee toimittaa apteekkiin hävitettäväksi.
Myyntiluvan haltija
Vetoquinol S.A, B.P. 189, Magny-Vernois, F-70204 LURE Cedex, Ranska
Markkinoija
Vetcare Oy, PL 99, 24101 Salo
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