
Liečba  
zápalu uší  
Vášho psa  

Sprievodca  
k prípravku Osurnia®

Osurnia obsahuje: terbinafin 10 mg, florfenikol 10 mg, betametazon 
acetát: 1 mg je ekvivalentnou bázou betametazonu 0,9 mg

Meno psa:

Vášmu psovi bol zistený zápal vonkajšieho 

zvukovodu (otitis externa). Tento leták vysvetľuje,          

s akým problémom bojujeme a ako môže 

pomôcť prípravok Osurnia®. 

Čo je otitis externa? 

Otitis externa predstavuje zápal vonkajšej časti 

ucha. Koža vnútri ucha Vášho psa je začervenaná 

a pravdepodobne sa v uchu vyskytuje kvasinková 

alebo bakteriálna infekcia. 

Čo je príčinou zápalu 
vonkajšieho zvukovodu? 

Niektoré plemená psov sú k tomuto ochoreniu 

viac náchylné vzhľadom k tvaru alebo veľkosti 

ich uší, iné psy dostanú infekciu vzhľadom 

k častému pohybu vo vode alebo rastu chlpov 

v ušiach. 

Ak Váš pes trpí infekciami uší pravidelne, mal 

by Váš veterinár zistiť, či sa primárne nejedná 

o alergické ochorenie na faktory v prostredí alebo 

na krmivo. 

Sme jedno veľké ucho

Sme jedno veľké ucho

Dátum prvej dávky Osurnia®:

Dátum druhej dávky Osurnia®:

Nasledujúca návšteva praxe:

Liečené ucho:  
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Osurnia®

Váš pes dostal najmodernejšiu liečbu zápalu uší. 

Prípravok Osurnia® obsahuje tri účinné látky:  

• antibiotikum na liečbu bakteriálnych infekcií

• antimykotikum na liečbu veľkého množstva 

kvasiniek 

• antiinflamatorikum na potlačenie bolesti a zápalu 

v ušiach

Osurnia® je vo forme adaptabilného gélu, ktorý sa 

dostáva do zvukovodu psa a účinkuje tam počas 

7 dní s cieľom liečiť infekciu a spríjemniť život 

Vášmu psovi.

Čo by ste mali vedieť?

•   Buďte pokojný! Osurnia® funguje a zbaví Vášho 

psa problémov s ušami. 

•   Váš veterinár vyčistil psovi uši a aplikoval gél.

•   Teraz už nie je potrebné dávať do uší ďalšie 

kvapky alebo ich čistiť. To by mohlo len odstrániť 

prípravok z ucha a zastaviť úspešnú liečbu. 

•    Po siedmich dňoch bude Váš pes potrebovať 

druhú dávku Osurnie – nezabudnite sa objednať 

na ďalšiu návštevu k veterinárovi.

•   Počas tohto obdobia zavolajte veterinárovi 

v prípade, že sa Vám stav Vášho miláčika nebude 

pozdávať alebo sa príznaky ušnej infekcie 

zhoršia. 

Ak je potrebné, aby veterinár skontroloval 
uši Vášho psa, neváhajte.

Aké sú príznaky zápalu uší 
otitis externa? 

• Zapáchajúce uši

• Škriabanie uší a/alebo trasenie hlavou 

• Naklonenie hlavy 

• Výtok z ucha

• Opuch alebo začervenanie okolo uší 

• Agresivita pri snahe dotknúť sa hlavy
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Osurnia® gél sa 
rozšíri v uchu tak, 
že pokryje celý 
zvukovod a pôsobí 
liečivo po celých 
7 dní.

Sme jedno veľké ucho

2 DÁVKY

v intervale 
7 dní 
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