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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.

Polymyxine B oorzalf
Farmaceutische vorm:
Oorzalf
Samenstelling:
Werkzame bestanddeel: polymyxine B 10.000 IE/g (als sulfaat).
Bevat de volgende hulpstoffen: witte vaseline, paraffine vloeibaar
Eigenschappen:
Polymyxine B is een antibioticum dat werkzaam is tegen vele soorten
bacteriën, onder andere de Pseudomonas species.
Doeldieren:
Er is ervaring met dit geneesmiddel bij de hond en (in beperkte mate) bij de
kat.
Indicaties :
Polymyxine B oorzalf wordt toegepast voor de behandeling van ontstekingen
van de uitwendige gehoorgang (otitis externa) die veroorzaakt worden door
bacteriën die niet gevoelig zijn voor neomycine, maar wel voor polymyxine.
Waarschuwingen en contra-indicaties:
Deze oorzalf is bedoeld voor gebruik in de buitenste gehoorgang. Geen enkel
oorpreparaat is geschikt voor gebruik in het middenoor. Als er sprake is van
een geperforeerd trommelvlies èn lokale behandeling van de buitenste
gehoorgang is geïndiceerd, heeft het gebruik van een oorzalf de voorkeur
boven een oordruppel. Door de hogere viscositeit van de zalf is de kans dat
het product het middenoor bereikt minder groot.
Over het gebruik van dit middel tijdens de dracht zijn geen gegevens
beschikbaar.
Toediening / Dosering:
De dierenarts dient voor gebruik van deze oorzalf de gehoorgang schoon te
spoelen. Gebruikelijke dosering is gedurende 1 week 1x per dag de
gehoorgang opvullen met zalf. Daarna bekijken of langere therapie met
polymyxine B noodzakelijk is. Wanneer geen antibioticum meer nodig is kan
worden overgestapt op een oorzalf met alleen triamcinolon om af te bouwen.
In overleg met de dierenarts de triamcinolon oorzalf afbouwen in frequentie
(niet in hoeveelheid).

De zalf kan rechtstreeks vanuit de injector toegediend worden in de
gehoorgehoorgang. Het gebruik van een canule is meestal niet nodig en is zelfs
ongewenst in verband met het risico op het achterblijven van de canule in de
gehoorgang. Zie QR code voor een instructie.
Gebruik, als u beide oren moet behandelen, aparte injectoren voor het linker
en rechter oor, in verband met mogelijke (her)besmetting.
Bijwerkingen:
Polymyxine B kan in zeer zeldzame gevallen tot overgevoeligheidsreacties
leiden. Deze overgevoeligheidsreacties uiten zich in irritaties, zwellingen en
rode plekken.
Interacties met andere geneesmiddelen:
Wisselwerking met andere geneesmiddelen is niet te verwachten.
Fabrikant:
Dit geneesmiddel is gemaakt door de Apotheek van de faculteit
Diergeneeskunde in Utrecht
Bewaarcondities:
Dit geneesmiddel is houdbaar tot de op het etiket aangegeven datum, mits
donker en droog bewaard bij kamertemperatuur (15-25°C).
Na openen is de injector nog 1 maand houdbaar.
Instructiefilm voor het toedienen van oorzalf bij de hond:
Zie: https://vimeo.com/242065249/d09d7d48a6
Of scan de code:
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