
Léčba  
zánětu uší  

Vašeho psa 

Průvodce  
k přípravku Osurnia®

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

Jméno psa:

U Vašeho psa byl zjištěn zánět zevního 

zvukovodu (otitis externa). Tento leták vysvětluje, 

o jaký problém se jedná a jak může pomoci 

přípravek Osurnia®. 

Co je otitis externa? 

Otitis externa představuje zánět vnější části ucha. 

Kůže uvnitř ucha Vašeho psa je začervenalá 

a pravděpodobně se v uchu vyskytuje kvasinková 

nebo bakteriální infekce. 

Co je příčinou zánětu 
vnějšího zvukovodu? 

Některá plemena psů jsou k tomuto onemocnění 

více náchylná vzhledem k tvaru nebo velikosti 

jejich uší, jiní psi dostanou infekci vzhledem 

k častému pohybu ve vodě nebo růstu chlupů 

v uších. 

Pokud Váš pes trpí infekcemi uší pravidelně, měl 

by Váš veterinář zjistit, jestli se primárně nejedná 

o alergické onemocnění na faktory v prostředí 

nebo na krmivo. 

Jsme jedno velké ucho 

Jsme jedno velké ucho 

Datum první dávky Osurnia®:

Datum druhé dávky Osurnia®:

Následující návštěva praxe:

Léčené ucho:  
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Osurnia®

Váš pes dostal nejmodernější léčbu zánětu uší. 

Přípravek Osurnia® obsahuje tři účinné látky: 

• antibiotikum na léčbu bakteriálních infekcí

• antimykotikum na léčbu velkého množství 

kvasinek 

• antiinflamatorikum k potlačení bolesti a zánětu 

v uších

Osurnia® je ve formě adaptabilního gelu, který se 

dostává do zvukovodu psa a účinkuje tam po dobu 

7 dnů s cílem léčit infekci a zpříjemnit život Vašemu 

psovi. 

Co byste měli vědět?

•   Buďte v klidu! Osurnia® funguje a zbaví Vašeho 

psa problémů s ušima. 

•   Váš veterinář vyčistil psovi uši a aplikoval gel. 

•   Nyní už není potřeba dávat do uší další kapky 

nebo je čistit. To by mohlo jen odstranit přípravek 

z ucha a zastavit úspěšnou léčbu. 

•   Po sedmi dnech bude Váš pes potřebovat druhou 

dávku Osurnie - nezapomeňte si domluvit další 

návštěvu u veterináře. 

•   Během této doby zavolejte veterináři v případě, 

že se Vám stav Vašeho miláčka nebude líbit nebo 

se příznaky ušní infekce zhorší.

Jestliže je potřeba, aby veterinář 
zkontroloval uši Vašeho psa, neváhejte. 

Jaké jsou příznaky zánětu uší 
otitis externa? 

• Zapáchající uši 

• Škrábání uší a/nebo třesení hlavou 

• Naklonění hlavy 

• Výtok z ucha

• Otok nebo začervenání okolo uší 

• Agresivita při snaze dotknout se hlavy 
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zánět a zúžení 
zvukovodu 

Osurnia gel se 
rozšíří v uchu tak, 
že pokryje celý 
zvukovod a působí 
léčivě po celých 
7 dnů. 

Jsme jedno velké ucho 

2 DÁVKY

v intervalu 
7 dnů 
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