Auritop

®

Uso Veterinário
potente e um analgésico local que
potencializa o alívio dos sintomas.

Fórmula:
Cada 100,0 g contém:
Cloridrato de
Ciprofloxacina .................. 0,330 g*
Cetoconazol ........................ 1,00 g
Acetonido de
Fluocinolona ...................... 0,02 g
Cloridrato de Lidocaína ...... 2,00 g
Excipiente q.s.p. ............. 100,00 g
*Equivalente a aproximadamente
0,300 g de Ciprofloxacina.
Indicações:
Auritop® é indicado para cães e
gatos, no tratamento de otites
agudas ou crônicas, causadas por
fungos e/ou bactérias. Auritop®
apresenta em sua formulação
ativos inovadores, como a
Ciprofloxacina, que é um antibiótico
da família das quinolonas, e o
Cetoconazol, um antifúngico de uso
tópico com ação rápida e eficaz
contra os fungos patogênicos de
cães e gatos; especialmente a
Malassezia pachydermatis. Auritop®
apresenta ainda um
anti-inflamatório esteroide de
última geração que proporciona
elevada segurança com ação
Espécie

Dosagem

Agentes etiológicos susceptíveis:
Bactérias:
Staphylococcus intermedius,
Staphylococcus aureus,
Staphylococcus spp, Streptococcus
spp, Streptococcus pyogenes,
Proteus mirabilis, Proteus vulgaris,
Proteus spp, Pseudomonas
aeruginosa, Escherichia coli,
Corynebacterium spp.
Fungos:
Mallassezia pachydermatis
(Pityrosporum canis),
Epidermophyton floccosum,
Microsporum canis, Trichophyton
rubrum, Trichophyton
mentagrophytes, Candida spp.
Modo de uso e dosagens:
Auritop® é um produto para
utilização tópica que deve ser
aplicado no canal auditivo externo,
após a limpeza do mesmo para a
remoção de todo o excesso de
cerúmen e outras sujidades,
conforme dosagem abaixo:

Frequência e duração do tratamento

Menos de 15 kg
Cães

Gatos

4 gotas em cada
ouvido afetado
Mais de 15 kg
8 gotas em cada
ouvido afetado
3 gotas em cada
ouvido afetado

Duas vezes ao dia, durante 7 a 10 dias
ou a critério do médico-veterinário.
Infecções de etiologia fúngica podem
necessitar de tratamento
mais prolongado

Precauções:
Antes da aplicação do produto,
recomendamos a limpeza total do
ouvido externo, removendo todas as
sujidades e corpos estranhos,
utilizando um produto específico.
Após a aplicação de Auritop®,
deve-se massagear o local
cuidadosamente para que haja uma
boa distribuição do produto no
ouvido externo.
Medicamento de uso externo.
Evitar contato com os olhos e
mucosa.
Contraindicações e
limitações de uso:
Não utilizar Auritop® nas otites
causadas por bactérias ou fungos
que não sejam sensíveis aos
princípios ativos do produto.
Não utilizar em animais com
histórico de hipersensibilidade aos
componentes do produto.
Reações adversas:
Reações alérgicas aos princípios
ativos do produto podem ocorrer
em casos raros nos quais os
animais apresentem
hipersensibilidade. Nestes casos
recomendamos a descontinuidade
do tratamento.
Quando utilizados por período
prolongado, corticosteroides tópicos
podem causar alguns efeitos
adversos localizados e sistêmicos
como atrofia e degeneração da
camada epidérmica, devido sua
atividade mineralocorticoide

antiproliferativa em queratinócitos e
fibroblasto, bem como síndrome de
Cushing ou hiperadrenocorticismo.
Conservar o produto na embalagem
original, em local seco e fresco,
entre 15°C e 30°C, ao abrigo da luz
solar direta e fora do alcance de
crianças e animais domésticos.
Venda sob prescrição e aplicação
sob orientação do
médico-veterinário.
Responsável Técnica:
Sandra Barioni Toma
CRMV/SP 14.817
Licenciado no Ministério da
Agricultura sob n.º 9.528 em
03/11/09.
Apresentação:
Frasco plástico contendo 30 g do
produto.
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O tratamento não deve ser
interrompido antes de decorridas
48 horas após o desaparecimento
dos sintomas.

