
 
 

Целите сме в слух

Единственото лечение на 
външен отит*, което се 

прилага като течност и се 
държи като гел.

Активен там, където е 
необходимо1.



Патентована гел формула

Osurnia е проектирана по уникален начин, така че е по-малко вероятно да бъде изхвърлена 
от ухото. Лесноприложимата, приспособима гел формула се изстисква от тубичката и се 
прилага като течност, разпространявайки се през ушния канал. След това се преобразува 
в гел, покриващ ушната лигавица, който удължава контакта на активните съставки в мястото 
на инфекция1, което помага да се сведе до минимум несигурността на лечението.

Иновативна гел формула

Лекува отит с две дози, през седем дни

Връща стопанина обратно във Вашата клиника

Osurnia доставя три активни съставки до мястото на инфекция

Противогъбична
terbinafine

 Ефективна срещу
  Malassezia pachydermatis

Противовъзпалителна
betamethasone acetate

Облекчава възпалението 
и сърбежа

  Антибактериална 
florfenicol

Eфективна срещу
Staphylococcus pseudintermedius 

 

Osurnia работи чрез естествения процес на почистване на ухото. 
Разпространява се през ушния канал, разтваря се в ушната кал и 
постепенно се елиминира с течение на времето чрез епителна миграция.

Ние знаем, че външният отит е често срещано предизвикателство в практиката, като ушните 
инфекции са сред най-честите причини кучетата да бъдат довеждани в клиниката2, както и, 
че тези случаи могат да представляват предизвикателство и да бъдат понякога 
разочароващи.

Изборът на лечение с гел, който действа там, където е необходим, 
подпомага успешния изход в случаи на външен отит*.

 

Прилага се нежно и 
лесно като течност, 
но се държи като гел

1

Покрива и полепва по
целия ушен канал

като гел
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Активните съставки 
се задържат и действат 

за период до 35 дни1
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Нежно приложение за кучета с болезнени уши

 Osurnia се предлага в предварително измерена, еднодозова тубичка с гъвкав и мек връх, 
за да се гарантира, че кучето получава правилната доза всеки път, като в същото време 
минимизира дискомфорта.

Употреба на Osurnia:

 • Преди лечение, вътрешността на ухото трябва да бъде 
почистена и подсушена.  

 
• Отворете тубичката чрез усукване на мекия връх.

Поставете гъвкавия накрайник в засегнатия 
външен ушен канал.

•
 

 • Изстискайте цялото съдържание на тубичката във 
външния ушен канал.

 • След приложение, нежно масажирайте основата на 
ухото, за да позволите на гела да проникне в долната 
част на ушния канал.

Лечението се повтаря след седем дни, но ушите не трябва 
да бъдат почиствани за втората доза, тъй като това може да 
отстрани Osurnia гела и да прекрати неговото действие.

Първа
доза

 Следващ прегледВтора
доза

 

Ден 0 Ден 7

Osurnia връща стопанина обратно във Вашата клиника

Успешното управление на външния отит често може да включва дългосрочно лечение или дори 
лечение през целия живот, което изисква високо ниво на ангажираност на стопанина и добри 
отношения между Вас и стопанина.

Когато става въпрос за лечение на външен отит*, Osurnia дава допълнителна доза успокоение.

Режимът на лечение с Osurnia Ви позволява да си възвърнете контрола с цел по-добро обслужване. 
Второто приложение Ви предоставя не само допълнителна възможност за повторна проверка на 
кучето по средата на лечението, за да се гарантира, че реагира по план, но също така връща 
стопанина на домашния любимец в клиниката, което помага да се изгради доверие и укрепване 
на връзката.

Dechra разполага с редица продукти, които да Ви подкрепят в лечението и дългосрочното
управление на отита. С нашия асортимент можем да Ви предложим най-доброто лечение
за домашния любимец, като се вземат предвид клиничните Ви предпочитания и 
начина на живот на стопанина.

За повече информация посетете  www.dechra.xx/otitis

Секрет

Възпален и 
стеснен ушен 
канал

Инфектирано ухо 2 ДОЗИ

ПРЕЗ 
7 ДНИ
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* Лечение на остър външен отит и изостряне на хроничен външен отит, свързан със
Staphylococcus pseudintermedius и Malassezia pachydermatis при кучета.

 

Една доза Osurnia (1.2 g) съдържа: 
terbinafine: 10 mg, florfenicol: 10 mg, betamethasone acetate: 1mg еквивалентен на betamethasone base 0.9 mg
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