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rozhodnutí o schválení veterinárního přípravku OTOFIN ušní lotio, roztok 
 
 
ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA PŘÍBALOVÉ INFORMACI 
(je součástí vnějšího obalu) 

 
1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO PŘÍPRAVKU 
OTOFIN ušní lotio, roztok 
 
2. OBSAH LÁTEK 
Propylenglykol 40,0 g; (±) - alfa-bisabolol 100 mg; Tekutý měsíčkový extrakt lihový 3,0 g; 
levandulová silice 100 mg; bazalková silice 280 mg; glyceromakrogol-7- kokoát; regulátor kyselosti; 
dihydrát edetanu disodného; regulátor pěnivosti; čištěná voda.     
 
3. FORMA PŘÍPRAVKU 
Ušní lotio, roztok 
 
4. VELIKOST BALENÍ 
100 ml 
 
5. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT 
Pes, kočka 
 
6. CHARAKTERISTIKA PŘÍPRAVKU. POUŽITÍ. 
OTOFIN ušní lotio rozpouští ušní maz, čistí zevní zvukovod Vašeho psa nebo kočky a zanechává 
vláčnou pokožku a příjemnou vůni. Pravidelné používání napomáhá udržovat uši čisté a zdravé. 
Měsíček, levandule, bazalka a propylenglykol jsou známy svou schopností snižovat zátěž 
nepříznivého působení nežádoucích bakterií a kvasinek; též některých virů a roztočů. Měsíček a alfa-
bisabolol mají prokázaný zklidňující a protizánětlivý efekt.  
 
7. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ 
Rutinní aplikace k udržení zdravých a čistých uší: 1 × týdně 
V případě nadměrně špinavých uší po poradě s veterinárním lékařem lze aplikovat až 1 × denně po 
dobu 8 dnů. 
 
Vyplňte zevní zvukovod přípravkem a jemně masírujte ohebnou část zvukovodu. Nechte zvíře zatřepat 
hlavou a rozpuštěné nečistoty vyplavované ven z ucha setřete vatovým tamponem. V případě silně 
znečištěných uší proceduru zopakujte.  
 
 
9. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JSOU NUTNÁ 
Při onemocnění uší se poraďte s veterinárním lékařem. Neaplikujte při perforovaném bubínku a u 

zvířat se známou přecitlivělostí na některou z přítomných látek. 
Upozornění pro osoby aplikující přípravek OTOFIN ušní lotio: Osoby se známou přecitlivělostí 

na některou z přítomných látek by měly s přípravkem zacházet obezřetně. 
10. DATUM EXSPIRACE 
EXP:  
11. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 
Uchovávejte při teplotě do 25°C. 
Chraňte před světlem a mrazem. 
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12. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ 

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA 
Všechen nepoužitý veterinární přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být 
likvidován podle místních právních předpisů. 
 
13. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“  
Pouze pro zvířata  
 
14. OZNAČENÍ „UCHOVÁVAT MIMO DOSAH DĚTÍ“ 
Uchovávat mimo dosah dětí. 
 
15. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O SCHVÁLENÍ  
Bioveta, a.s. 
Komenského 212/12 
683 23  Ivanovice na Hané 
 
16. ČÍSLO SCHVÁLENÍ  
 
004-11/C 


