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LIETOŠANAS INSTRUKCIJA  
EU/2/08/081/001 

Posatex ausu pilieni, suspensija suņiem  
 

1. REĢISTRĀCIJAS APLIEC ĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES TUR ĒTĀJA, KURŠ 
ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA DAŽ ĀDI  
Reģistrācijas apliecības īpašnieks:  
Intervet International B.V.  
Wim de Körverstraat 35  
5831 AN Boxmeer  
Nīderlande  
Par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs:  
Vet Pharma Friesoythe  
Sedelsberger Straße 2  
26169 Friesoythe  
Vācija  

2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS  

Posatex ausu pilieni,suspensija suņiem  

3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU DAUDZUMS  

Orbifloksacīns 8,5 mg/ml  

Mometazona furoāts (monohidrāta veidā) 0,9 mg/ml  

Posakonazols 0,9 mg/ml  

4. INDIK ĀCIJA(AS)  

Akūta auss iekaisuma un atkārtota auss iekaisuma akūta saasinājuma ārstēšana, ja saslimšana saistīta ar 

baktērijām, kuras jutīgas pret orbifloksacīnu (Staphylococcus intermedius, beta-hemolītiskie streptokoki, 

E. coli, Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus spp.) un sēnītēm, kuras jutīgas pret 

posakonazolu, jo īpaši Malassezia pachydermatis.  

5. KONTRINDIK ĀCIJAS  

Nelietot, ja bungādiņa ir perforēta.  

Nelietot, ja ir pastiprināta jutība pret kādu no veterināro zāļu sastāvdaļām, pret kortikosteroīdiem, pret 

citiem azolu grupas pretsēnīšu līdzekļiem vai pret citiem fluorohinoloniem.  

6. NEVĒLAM ĀS BLAKUSPARĀDĪBAS  

Novēroti viegli, eritēmai līdzīgi bojājumi.  

Ausu preparātu lietošana var būt saistīta ar dzirdes pasliktināšanos, kas parasti ir pārejoša un ko novēro 

galvenokārt veciem suņiem.  

Ja rodas nopietnas blakusparādības vai citas parādības, kas nav minētas šajā lietošanas instrukcijā, lūdzu, 

informējiet par tām savu veterinārārstu.  
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7. MĒRĶA SUGAS  

Suņi  

8. DEVAS ATKAR ĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN PA ŅĒMIENA  

Lietošanai ausī.  

Viens piliens suspensijas satur 267 µg orbifloksacīna, 27 µg mometazona furoāta un 27 µg 

posakonazola.  

Pirms lietošanas labi saskalināt.  

Suņiem, kuru svars ir mazāks nekā 2 kg, lietot 2 pilienus ausī vienu reizi dienā.  

Suņiem, kuru svars ir 2–15 kg, lietot 4 pilienus ausī vienu reizi dienā.  

Suņiem, kuru svars ir 15 kg vai vairāk, lietot 8 pilienus ausī vienu reizi dienā.  

Ārstēšana jāturpina 7 dienas pēc kārtas.  

9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI  

Pirms ārstēšanas auss ārējais kanāls rūpīgi jāiztīra un jānosusina. Jānogriež liekais apmatojums 

ārstēšanas vietā.  

Pēc zāļu lietošanas auss pamatne neilgi un saudzīgi jāpamasē, lai preparāts iesūktos auss kanāla 

dziļākajā daļā.  

10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZ ĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠAN Ā  

Nav piemērojams.  

11. ĪPAŠI UZGLAB ĀŠANAS NORĀDĪJUMI  

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.  

Šīm veterinārajām zālēm nav vajadzīgi īpaši uzglabāšanas apstākļi.  

Nelietot, ja beidzies derīguma termiņš, kurš norādīts marķējumā.  

Derīgums pēc pirmās pudelītes atvēršanas:  

8,8 ml: Pēc atvēršanas izlietot 7 dienu laikā  

17,5 ml un 35,1 ml: Pēc atvēršanas izlietot 28 dienu laikā.  

12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI  

Otīts, kuru izraisījušas baktērijas vai sēnītes, bieži vien ir sekundārs. Jānosaka primārais cēlonis un 

jāārstē.  

Paļaujoties tikai uz vienas grupas antibiotikām, var veidoties baktēriju populācijas rezistence. Lai ārstētu 

klīniskos stāvokļus, kam ir bijusi nepietiekama atbildes reakcija vai kam paredzama nepietiekama 

atbildes reakcija uz citām antibiotiku klasēm, ir vērts izmatot fluorohinolonus.  
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Šo zāļu lietošanai jābūt pamatotai ar izolētu baktēriju jutīguma pārbaužu un/vai citu atbilstīgu 

diagnostisku pārbaužu rezultātiem.  

Hinoloni ir bijuši saistīti ar skrimšļu eroziju locītavās, kurām jātur slodze, un citām artropātijas formām 

dažādu sugu nenobriedušiem dzīvniekiem. Tādēļ tos nedrīkst lietot dzīvniekiem, kas jaunāki par 4 

mēnešiem.  

Kortikosteroīdu ilgstoša un intensīva lietošana izraisa lokālu un sistēmisku iedarbību, t.sk. nomāc 

virsnieru funkciju, padara plānāku epidermu un palēnina atveseļošanos.  

Lietojot ieteikto devu (4 pilienus ausī) 5 reizes dienā 21 dienu pēc kārtas suņiem, kuri svēra 7,6–11,4 kg, 

nedaudz samazinājās seruma kortizola reakcija pēc adrenokortikotropā hormona (ACTH) lietošanas 

ACTH stimulācijas pārbaudē. Pārtraucot ārstēšanu, atjaunosies pilnīgi normāla virsnieru reakcija.  

Pirms šo veterināro zāļu lietošanas rūpīgi jāizmeklē ārējais dzirdes kanāls, lai pārliecinātos, ka 

bungādiņa nav perforēta un nepastāv infekcijas pārnešanas risks uz vidusausi, kā arī lai netiktu pieļauts 

auss gliemeža un vestibulārā aparāta bojājums.  

Nav noteikta veterināro zāļu drošība grūsnības un laktācijas laikā.  

Laboratorijā veiktos pētījumos kucēniem pēc orbifloksacīna sistēmiskas lietošanas novēroja artropātiju. 

Fluorohinoloni šķērso placentāro barjeru un nonāk pienā.  

Nav veikti pētījumi, lai noteiktu orbisloksacīna ietekmi uz suņu auglību.  

Nelietot vaislas dzīvniekiem.  

Nav apstiprināta saderība ar ausu tīrīšanas līdzekļiem. Nav ieteicams lietot vienlaicīgi ar ausu tīrīšanas 

līdzekļiem, kam ir augsts pH.  

Pēc veterināro zāļu lietošanas rūpīgi nomazgājiet rokas. Izvairieties no zāļu saskares ar ādu. Ja notikusi 

nejauša pielietošana uz sevis, skalot skarto ādas laukumu ar lielu daudzumu ūdens.  

13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI R ĪCĪBAI AR NEIZLIETOT ĀM VETERIN ĀRĀM ZĀLĒM VAI TO 

ATKRITUMIEM, JA T ĀDI IR  

Jautājiet savam veterinārārstam, kā atbrīvoties no nevajadzīgām zālēm. Šādi pasākumi palīdzēs aizsargāt 

apkārtējo vidi.  

14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA P ĒDĒJO REIZI TIKA APSTIPRIN ĀTA  

Sīkākas ziņas par šīm zālēm ir atrodamas Eiropas Zāļu aģentūras (EMA) tīmekļa vietnē 

http://www.ema.europa.eu  

15. CITA INFORM ĀCIJA  

Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti.  

Recepšu veterinārās zāles. 


