
Jediný přípravek na otitis externa, 
který se aplikuje tak snadno jako  

tekutina, a na místě účinku tvoří gel. 

Je aktivní tam, kde je to potřeba.
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Jsme jedno velké ucho



 

Patentovaná receptura ve formě gelu 

Osurnia představuje unikátní přípravek vyrobený ve formě, která v uchu přetrvává. Lze ji snadno 
podávat, stačí z tuby vymáčknout gel, který se aplikuje podobně jako tekutina, takže se rozšíří  
po celé ploše zvukovodu. Pak podaný gel vytváří vrstvu pokrývající výstelku ucha, což má za 
následek dlouhodobý kontakt účinných látek přípravku s kůží na místě infekce1. Možnost selhání 
léčby je proto zanedbatelná.   

Jedinečná receptura ve formě gelu 

Léčba otitidy ve dvou dávkách s odstupem 7 dnů

Majitelé psů se musí vrátit na praxi pro druhou aplikaci přípravku

Osurnia® působí na místě infekce pomocí tří účinných látek2

Antimykotikum terbinafin
účinné proti 

Malassezia spp.

Antiinflamatorikum  
betametazon acetát,

působí proti zánětu a pruritu

Antibiotikum florfenicol
účinné proti  

S. Pseudintermedius

Osurnia funguje v souladu s přirozeným procesem čištění ucha. 
Rozprostírá se po celé ploše zvukovodu, rozpouští se v ušním mazu 
a postupně se vylučuje procesem migrace epitelu. 

Je známo, že otitis externa se řadí k častým problémům ve veterinární praxi. Infekční 
záněty uší patří mezi nejběžnější důvody, proč majitelé přichází se psy na kliniku2, 
přičemž někdy se jedná o náročné až frustrující případy.   

Volba přípravku ve formě gelu, který účinkuje tam, kde je potřeba,  
přispívá k úspěšnému výsledku léčby.* 

Aplikuje se jednoduše 
a příjemně jako tekutina, ale 

na místě účinku tvoří gel. 
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Pokrývá kůži a adheruje  
k ní po celé délce 

zvukovodu jako gel. 

Účinné látky vykazují 
přetrvávající působení po 

dobu až 35 dnů1. 



 

Jemná plikace u psů s bolestivýma ušima

Osurnia je k dispozici v jednodávkových tubách s pružnou měkkou špičkou a předem odměřeným 
množstvím přípravku, takže psi pokaždé dostanou správnou dávku bez nepříjemné aplikace.

Správná aplikace Osurnie: 

• Před léčbou je třeba zvukovod vyčistit a vysušit. 

• Otevřte tubu otočením měkké špičky. 

• Zaveďte pružnou špičku do zvukovodu postiženého ucha. 

• Vytlačte celý obsah tuby do infikovaného zvukovodu. 

• Po aplikaci opatrně masírujte bázi ucha tak, aby se gel dostal 
do hlubších částí zvukovodu. 

Léčbu je nutno zopakovat po 7 dnech, ale před podáním druhé 
dávky už ucho nesmíme čistit, protože odstraněním gelu bychom 
znehodnotili jeho působení.  

První 
dávka Pokračující účinek Druhá 

dávka 

den 0 den 7

Léčba přípravkem Osurnia znamená, že se klienti musí na Vaši praxi vrátit. 

Úspěšná terapie zánětu vnějšího zvukovodu často představuje dlouhodobou, nebo dokonce celoživotní, péči 
o pacienta. K tomu je potřeba nemalé odhodlání majitele, a také dobrý vztah mezi veterinářem a majitelem. 

Když je nutno léčit otitidu* u psa, přináší Osurnia velkou dávku jistoty.  

Léčba přípravkem Osurnia umožňuje veterinářům převzít kontrolu nad pacientem a zlepšit komplianci.  
Nutnost podat druhou dávku přípravku poskytuje příležitost zkontrolovat stav pacienta uprostřed léčby,  
jestli vše probíhá jak má. Zároveň je to příležitost, kdy majitel musí opět přijít na praxi a tak se zvyšuje důvěra  
a posiluje vztah mezi veterinářem a klientem.

Cymedica disponuje celou řadou produktů, které pomáhají veterinářům při léčbě a dlouhodobé 
péči o pacienty s otitidou. V rámci našeho portfolia jsme schopni Vám nabídnout nejlepší léčbu 
pro malá zvířata s ohledem na Vaše klinické požadavky i životní styl majitele.  

Více informací najdete na stránkách www.cymedica.com

Výtok

Zúžený zvuko-
vod postižený 
zánětem

Infikované ucho
2 dávky

s odstupem 7 dnů
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* Léčba akutního zánětu vnějšího zvukovodu a akutních exacerbací recidivujících zánětů vnějšího zvukovodu souvisejících se Staphylococcus pseu-
dintermedius a Malassezia pachydermatis u psů.

Osurnia obsahuje: terbinafin 10 mg, florfenikol 10 mg, betametazon acetát: 1 mg je ekvivalentní bázi betametazonu 0,9 mg
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