
BIJSLUITER

AURIBIOTIC®

oordruppels suspensie voor hond en kat

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:
AST Beheer B.V.
Wilgenweg 7
3421 TV Oudewater

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:
Produlab Pharma B.V.
Forellenweg 16
4941 SJ Raamsdonksveer

BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL
Auribiotic, oordruppels suspensie voor hond en kat

GEHALTE AAN WERKZAME EN OVERIGE BESTANDDELEN
Per ml:
Werkzame bestanddelen:
Neomycinesulfaat 5 mg
Hydrocortisonacetaat 15 mg

INDICATIES
Voor de behandeling van etterige en niet-etterige otitis externa veroorzaakt 
door Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Escherichia coli,  
Proteus spp.

CONTRA-INDICATIES
Niet gebruiken bij virusinfectie.

BIJWERKINGEN
In zeer zeldzame gevallen is het gebruik van dit diergeneesmiddel in 
verband gebracht met gehoorschade (meestal tijdelijk), voornamelijk bij 
geriatrische honden. Indien dit optreedt dient de behandeling te worden 
gestaakt. De frequentie van bijwerkingen wordt als volgt gedefinieerd: 
•  Zeer vaak (meer dan 1 op de 10 behandelde dieren vertonen 

bijwerking(en))
•  Vaak (meer dan 1 maar minder dan 10 van de 100 behandelde dieren)
•  Soms (meer dan 1 maar minder dan 10 van de 1.000 behandelde dieren)
•  Zelden (meer dan 1 maar minder dan 10 van  

de 10.000 behandelde dieren)
•  Zeer zelden (minder dan 1 van de 10.000 behandelde dieren, inclusief 

geïsoleerde rapporten)

Indien u bijwerkingen vaststelt, zelfs wanneer die niet in deze bijsluiter 
worden vermeld, of u vermoedt dat het diergeneesmiddel niet werkzaam is, 
wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

DIERSOORTEN WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS 
Hond en kat.

DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT, WIJZE VAN GEBRUIK EN 
TOEDIENINGSWEGEN
Goed schudden voor gebruik. Toediening in het oor.

2-3 x daags, 3-6 druppels van het middel gedurende 5 tot 10 dagen in de 
uitwendige gehoorgang brengen.

WACHTTERMIJN 
Niet van toepassing.

SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN 
Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.
Bewaren beneden 25°C.
Niet in de koelkast of de vriezer bewaren.
Niet te gebruiken na de uiterste gebruiksdatum vermeld op het etiket na EXP: 
Houdbaarheid na eerste opening van de primaire verpakking: direct 
gebruiken, niet bewaren. 

SPECIALE WAARSCHUWINGEN
Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren
Als gevolg van een waarschijnlijke variatie (in de loop van de tijd of 
geografisch gezien) in gevoeligheid van bacteriën voor neomycinesulfaat 
worden bacteriologisch onderzoek en gevoelig heidstesten aanbevolen.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het 
diergeneesmiddel aan de dieren toedient
In verband met mogelijke sensibilisatie en over gevoeligheidsreacties dient 
bij de toepassing direct huidcontact te worden vermeden. Draag daartoe 
handschoenen.

Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg
De veiligheid van het diergeneesmiddel is niet bewezen tijdens dracht en 
lactatie.

Interactie(s) met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie
Geen gegevens beschikbaar.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota)
Er is geen informatie beschikbaar. 

Onverenigbaarheden
Aangezien er geen onderzoek is verricht naar de verenigbaarheid, mag het 
middel niet met andere diergeneesmiddelen worden vermengd. 

SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN 
VAN NIET-GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE 
RESTANTEN HIERVAN 
Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in 
overeenstemming met de lokale vereisten te worden verwijderd.

DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN
2 oktober 2017

OVERIGE INFORMATIE
Flacon met 20 ml en 50 ml.

REG NL 9875

KANALISATIE
UDD

AST Farma B.V.
Oudewater
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