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Dit geneesmiddel is niet geregistreerd voor gebruik bij dieren. Het gebruik is echter toegestaan op grond 
van art. 5.1 van het Besluit Diergeneeskundigen. Deze productinformatie is met grote zorgvuldigheid 
opgesteld door de Apotheek van de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht en is bedoeld als bron van 

algemene informatie over dit product voor diereigenaren en dierenartsen. 

 

Zure oordruppels 
 

 

Farmaceutische vorm: 

Oordruppels 

 

Samenstelling: 

De werkzame stof in dit product is azijnzuur 

Hulpstof: propyleenglycol 

 

Eigenschappen: 

De azijnzuur in dit middel maakt het milieu in de externe gehoorgang 

zuurder. Hierdoor wordt het milieu in de externe gehoorgang 

ongunstig voor micro-organismen. 

 

Doeldieren: 

Hond en kat 

 

Indicaties: 

Preventie van ontstekingen van de externe gehoorgang 

 

Waarschuwingen en contra-indicaties: 

Niet gebruiken wanneer er een gaatje in het trommelvlies is en 

wanneer er wondjes in het oor zitten. 

  



 

Disclaimer: De Apotheek van de faculteit Diergeneeskunde aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het 

gebruik van dit product. Ondanks de grote zorgvuldigheid betracht bij het samenstellen van deze informatie, 

kunnen de auteurs geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele fouten en andere onjuistheden. 

Copyright: Apotheek van de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht. 

 

Toediening en dosering: 

De gebruikelijke dosering is 3x per dag 3 tot 5 druppels, afhankelijk 

van de grootte van de hond, in het betreffende oor.  

 breng de oordruppels op kamertemperatuur, bijvoorbeeld door het 

in de hand te verwarmen 

 leg het dier op z’n zij, zodat de druppels gemakkelijk in het oor 

gedruppeld kunnen worden. Wanneer beide oren gedruppeld 

moeten worden, laat het dier dan staan. 

 houd de druppelaar boven de gehoorgang en laat 3 - 5 druppels 

(afhankelijk van de grootte van het dier) in de gehoorgang vallen 

 houd gedurende circa 2 minuten een hand op het oor, zodat de 

druppels goed in de gehoorgang verspreid kunnen worden. 

Masseer het oor NIET. Laat het dier daarna opstaan. Schudden van 

de kop maakt daarna niet uit.  

 

Bijwerkingen: 

Bij wondjes in het oor kunnen deze oordruppels pijn doen.  

 

Interacties met andere geneesmiddelen: 

Er zijn geen interacties met andere geneesmiddelen bekend.  

Wanneer ook oorzalf moet worden ingebracht in het oor, kan dat 1x 

per dag in plaats van de zure oordruppels. 

 

Fabrikant: 

Dit product wordt gefabriceerd door Phyto Treat B.V. te Ulvenhout. 

 

Bewaarcondities: 

Dit middel is houdbaar tot de op de verpakking aangegeven datum, 

mits droog, in de koelkast (2 - 8⁰C), en donker bewaard. 

In ongeopende verpakking bij kamertemperatuur (15 - 25⁰C) één 

jaar houdbaar. 

Na openen zijn de oordruppels 6 maanden houdbaar. 


