
OTIMECTIN GEL | 10 G  

Doeldier(en): Kat. 

Leeftijd: Kitten, Jong, Volwassen, Senior. 

Toedieningswijze: Oorgel. 

Werkzaam tegen: Oormijt, Ogen - Oren. 

Omschrijving: Behandeling van oormijt infecties (Otodectes cynotis) bij katten. 

Contra-indicaties: Niet toepassen bij dieren met een geperforeerd trommelvlies of in die 
gevallen waarbij de integriteit van het trommelvlies niet kan worden 
vastgesteld. 
Niet toepassen bij dieren met een beschadigde uitwendige 
gehoorgang ten gevolge van chronische ontsteking(en). 
Niet toepassen bij dieren met systemische afwijkingen. 

Dosering/Toediening: Dosering:Uitsluitend bestemd voor locale toediening in de uitwendige 
gehoorgang. 
Vul de uitwendige gehoorgang met Otimectin. Dit resulteert in een 
dosering van ongeveer 1 gram Otimectin (gelijk aan 1 mg ivermectine) 
per oor. Masseer voorzichtig voor een gelijkmatige verdeling door 
zacht te drukken op de buitenkant van de oorschelp. 
Herhaal de behandeling na 7 en 14 dagen. 
Een vervolgonderzoek na de behandeling is noodzakelijk aangezien 
sommige dieren een tweede behandeling nodig kunnen hebben. 
Toedieningswijze:Indien nodig, spoel of reinig de oren voor gebruik 
van Otimectin.Beide oren dienen te worden behandeld. 

Werkzame bestanddelen: Elke gram gel bevat:  
Ivermectine   1 mg 

Bijwerkingen: Toevallig gebruik bij kittens en katten met een geperforeerd 
trommelvlies of een beschadigde uitwendige gehoorgang kan leiden 
tot bijwerkingen die gekenmerkt worden door depressie van het 
centrale zenuwstelsel gepaard gaande met lusteloosheid, anorexie, 
mydriasis, ataxie, tremoren en speekselen. 

Waarschuwingen: Er zijn geen gegevens bekend over de veiligheid van Otimectin bij 
katten jonger dan 8 weken. Toediening in deze leeftijdsgroep dient 
vermeden te worden. 
De oorgel niet in contact laten komen met ogen of bek van het 
behandelde dier. 
Er dient te worden opgelet dat katten het middel niet opnemen door 
het oplikken bij elkaar of bij zichzelf op de plaats van toediening. 

Verpakking: Aluminium tube met polyethyleen kapje met 10 gram oorgel. 

Verdere info: Deze informatie is een samenvatting van de bijsluiter. 
Raadpleeg voor gebruik de volledige bijsluiter van het product of kijk 
op Fidin Online Repertorium  http://repertorium.fidin.nl 
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