
  ABELIA ® GlycoZOO ABELIA ® Zn-OTIC ABELIA ® TrisEDTA
Živalska vrsta Pes, mačka, konj, eksoti Pes, mačka in eksoti Pes, mačka
Sestava Borova kislina  2% 

Glikolna kislina  2%
  Ceramidi

Cinkov glukonat 1%
Borova kislina 1%
L-Lysine 1%
Taurin 0.5%

Trometamin baza 0.60%
Trometamin HCl 0.35%
EDTA 0.12%
Benzilni alkohol 0.30%

Pakiranje 118ml 59ml 118ml
Uporaba pri perforaciji bobniča DA DA DA
Cerumenolitično delovanje **** ** ***
Delovanje proti Malaseziji VISOKO SREDNJE VISOKO -
Antibakterijsko delovanje - SREDNJE VISOKO
Primarna uporaba · zdravljenje akutnega otitisa povzročenega z  

Malasezijo 
· pri otitisih, ki nastanejo zaradi keratinizacije – 
seboreja,… 

 

- Preventiva/kurativa kroničnih otitisov zaradi
Malassezije
- Preventiva/kurativa kroničnih otitisov zaradi
Malassezije ali mešanih infekcij v zelo občutljivem, 
razdraženem ali gnojnem ušesu.
- prva izbira za vzdrževanje pri živalih z atopijo.

· Glavno zdravljenje ali podpora (okrepi učinek 
antibiotikov) na bakterijsko vnetje ušesa.
· Preprečevanje ponavljajočih se okužb.

Druge prednosti · Učinek luščenja, ki spodbuja obnavljanje epitela 
in omogoča boljši stik z aktivnimi sestavinami.

· močan sušilni učinek v ušesu.
· vsebuje CERAMIDE, ki so bistveni za regeneracijo 
epitela.

 

· Pomirja. Olajša srbenje in nelagodje.
· Spodbuja zdravljenje poškodovane sluznice in obnavlja 
naravno mikrofloro ušesa.
· uničuje bakterije, ki povzročajo slab vonj iz ušesa.
· suši ušesni kanal.

· širok antibakterijski spektrum
Gram + (Streptococcus, Staphylococcus ...) in
Gram - (Pseudomonas, Proteus ...) okrepljen z 
benzyl alkoholom.
· dokazano sinergistično delovanje  EDTA / 
Tromethamine z antibiotiki.
· odličen čistilni učinek.

Način uporabe · Zdravljenje: 1-2 krat / dnevno.
· Vzdrževanje/preventiva: 1-2 krat / tedensko.
 

· Zdravljenje: 1-2 krat / dnevno.
· Vzdrževanje/preventiva: 1-2 krat / tedensko.
• Prva aplikacija: popolnoma napolnite ušesni kanal.
• Nadaljne aplikacije: odvisno od velikosti živali, od 0.25 
ml (5 kapljic) do 3 ml.

· Zdravljenje: 1-2 krat / dnevno vsaj 4 tedne 
(po navodilu veterinarja).
· Vzdrževanje/preventiva: 1-2 krat / tedensko.
• Uporabite ABELIA® TrisEDTA 15-30 minut 
pred aplikacijo ušesnih antibiotikov 
(priporočljivo).
• Uporabite ABELIA® TrisEDTA  sočasno, po 
MASTER formuli spodaj*.

Dodatne informacije · zelo nizka pojavnost draženja ušesa po aplikaciji · zelo nizka pojavnost draženja ušesa po aplikaciji · zelo nizka pojavnost draženja ušesa po 
aplikaciji 
· pH 8: ohranja aktivnost antibiotikov, ki so 
inaktivirani v kislih okoljih.

NOVA GENERACIJA IZDELKOV ZA UPORABO PRI OTITISIH
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