
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 

V/NRP/97/0579 

OTIBIOVIN ausu pilieni, šķīdums suņiem un kaķiem 

 

 

1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES 

TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN 

ADRESE, JA DAŽĀDI 

 

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un par sērijas izlaidi atbildīgais  ražotājs: 

Bioveta, a.s.,  

Komenského 212,  

Ivanovice na Hané,  

Čehijas Republika  
 

2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS   

 

OTIBIOVIN ausu pilieni šķīdums suņiem un kaķiem 

 

3. AKTĪVOVIELU UN CITU VIELU DAUDZUMS  

 

1 ml šķīduma satur - 

Aktīvās vielas: 

Triamcinolona acetonīds   0,5 mg 

Salicilskābe     5,0 mg 

Gentamicīna sulfāts   2,0 mg 

Karbetopendecīna bromīds  0,125 mg 

  

4. INDIKĀCIJA(-S) 

 

Ārējās auss ejas iekaisuma (Otitis externa) un virsējā dermatīta ārstēšanai, ko ierosina pret 

preparāta sastāvdaļām jutīgi mikroorganismi.  

 

5. KONTRINDIKĀCIJAS 

 

Ausu bungādiņas plīsums. Nelietot, ja konstatēta  pastiprināta jutība pret aktīvajām vielām, 

pret palīgvielām vai pret kādu no papildvielām un kortikosteroīdiem. 

 

6. IESPĒJAMĀS  BLAKUS PARĀDĪBAS 
 

Nav zināmas. 

 

7. MĒRĶA SUGAS 
 

Suņi, kaķi. 

 

8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN 

PAŅĒMIENA  
 

Ārstēšanas sākumā dzirdes kanālā iepilina 4 – 5 pilienus Otibiovin 3 – 4 reizes dienā, pēc 3 

dienām 2 – 3 reizes dienā.  

 

 

 



9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI  

 

Pēc šķīduma aplikācijas ieteicams pamasēt auss apvidu, lai veicinātu dziļāku zāļu iekļūšanu 

audos. Ja auss kanāls ir netīrs vai kreveļains, pirms Otibiovin aplikācijas vēlams atmiekšķēt 

netīrumus un noņemt kreveles ar pinceti.  

Ārstēšanas kurss parasti ilgst 5 – 7 dienas, maksimums 12 dienas (vēl 3 dienas pēc klīnisko 

simptomu izzušanas). 

 

10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS 

IZMANTOŠANĀ  
 

Nav piemērojams. 

Aizliegts lietot produktīvajiem dzīvniekiem. 

 

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI 
 

Uzglabāt  bērniem nepieejamā un neredzamā vietā. 

Uzglabāt temperatūrā līdz 25C. 

Sargāt no gaismas. 

 

Piezīme: Uzglabāšanas laikā šķīdums var kļūt nedaudz duļķains vai veidoties nogulsnes, kas 

izzūd pēc flakona saskalināšanas. Šādas izmaiņas neietekmē Otibiovin iedarbības kvalitāti. 

Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: 12 dienas 

Nelietot, ja beidzies derīguma termiņš, kurš norādīts iepakojuma marķējumā. 
 

12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI 

 

Šīs veterinārās zāles jāizlieto 12 dienu laikā pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas.  

Veterinārām zālēm ir stingri noteiktas indikācijas, tās var lietot smagas infekcijas ārstēšanā, 

pamatojoties uz klīniski noteiktu un apstiprinātu diagnozi; uz ierosinātāju jutības pārbaudes 

testu rezultātiem un ņemot vērā mikroorganismu rezistenci pret biežāk lietojamām 

antibiotikām.  

 

Piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku 

ārstēšanai  
 

Izvairīties no šo zāļu saskares ar ādu, gļotādām un iekļūšanas acīs. Gadījumā, ja šīs zāles 

nokļuvušas uz ādas vai gļotādām, nekavējoši skalot tās ar lielu ūdens daudzumu un novilkt 

kontaminēto apģērbu, kurš ir tiešā saskarē ar ādu. Ja šīs zāles iekļuvušas acīs, skalot tās ar 

lielu ūdens daudzumu. Ja rodas acu kairinājums, meklēt medicīnisku palīdzību. 

Ja notikusi nejauša (gadījuma rakstura) norīšana, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību 

un uzrādīt lietošanas instrukciju vai iepakojuma marķējumu ārstam. 

Personām ar pastiprinātu jutību pret triamcinolonu, salicilskābi, gentamicīnu vai 

karbetopendecīna bromīdu šīs veterinārās zāles jālieto piesardzīgi. 

Šo zāļu aplikācijas laikā neēst, nedzert un nesmēķēt. 

Mazgāt rokas pēc šo zāļu aplikācijas. 
 

 

13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO 

ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI 

 

 Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumus nedrīkst iznīcināt izmantojot 

kanalizāciju vai kopā ar sadzīves atkritumiem. 

 



14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS  INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA 

APSTIPRINĀTA 
 

06/2012 

 

15. CITA INFORMĀCIJA 

 

Recepšu veterinārās zāles. 
 

 

Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti.  

 

Lietošanai dzīvniekiem. 

 


