
Neomycine 0,25%/
triamcinolonacetonide
0,1% 
oorzalf ad us vet
Samenstelling: 1 g bevat:
2,5 mg neomycine (als neomycine sulfaat) en
1,0 mg triamcinolonacetonide.
Farmaceutische vorm:
Zalf op vaseline paraffine basis.
Indicaties:
Otitis externa (ontsteking van de uitwendi-
ge gehoorgang) veroorzaakt door bacteriën
die gevoelig zijn voor neomycine.
Doeldieren:
Er is ervaring met dit geneesmiddel bij
hond, kat en paard.
Toediening en dosering:
Voor toediening van de oorzalf dient de
dierenarts de gehoorgang van het dier
schoon te spoelen.
Gebruikelijke startdosering: 1 maal daags
de gehoorgang opvullen met zalf met
behulp van de bijgeleverde canules.
Gedurende de behandeling dient in overleg
met de dierenarts de toedieningsfrequentie
te worden afgebouwd.
Waarschuwingen en contra-
indicaties:
Dit geneesmiddel is gecontra-indiceerd bij
een doorgebroken trommelvlies. Over het
gebruik van dit middel tijdens de dracht
zijn geen gegevens beschikbaar.
Bijwerkingen:
Neomycine kan tot overgevoeligheids-
reacties (irritaties, zwellingen en rode 
plekken) leiden.
Triamcinolonacetonide kan ervoor zorgen
dat het dier veel gaat drinken en 
plassen. In dit geval dient in overleg met
de dierenarts de dosering te worden ver-
laagd.
Interacties met andere genees-
middelen:
Interacties met andere geneesmiddelen zijn
niet te verwachten.

Eigenschappen:
Neomycine sulfaat is een antibioticum en
behoort tot de groep aminoglycosiden.
Het is werkzaam tegen een breed spectrum
van gram negatieve- (o.a. Escheria Coli,
Enterobacter en Salmonella) en gram posi-
tieve (o.a. Staphylococcus Aureus) micro-
organismen.
Triamcinolonacetonide is een cortico-
steroïd met  een ontstekingsremmende
werking. Het vermindert roodheid, zwellin-
gen en jeuk.
Bewaarcondities:
Dit geneesmiddel is houdbaar tot de
datum die op de verpakking staat aange-
geven. Bewaren op een donkere en droge
plek bij kamertemperatuur (15-25°C). Na
openen is de oorzalf 1 maand houdbaar.
Buiten zicht en bereik van kinderen bewa-
ren.
Ongebruikte diergeneesmiddelen of restan-
ten hiervan dienen in overeenstemming
met de lokale vereisten te worden verwij-
derd.
Aflevering:
Deze oorzalf wordt uitsluitend afgeleverd
na ontvangst van het door de dierenarts
getekende en gedateerde recept.
Verpakking: 5 tubes à 10 gram.
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afsluit dopje

canuleNa toediening kan de
basis van het oor kort en
voorzichtig gemasseerd
worden om het preparaat
in de diepere delen van
de gehoorgang te laten
doordringen. Als het pro-
duct bestemd is voor
gebruik bij meerdere die-
ren, één tube per dier
gebruiken.

Aanwijzing voor een juiste toedie-
ning
1 Draai de dop van de tube. 2 Druk en
draai de dop omgekeerd op de tube, om
seal te verbreken. 3 Canule op tube draai-
en. 4 Druk na gebruik het afsluit dopje
weer op de canule.


