Otoclean oorreiniger
Wat is het?
Otoclean is een bekende oorreiniger voor huisdieren.
Otoclean bevat bestandsdelen die oorsmeer oplost en
verzacht. Door de hydraterende en hygiënische
bestandsdelen is het een buitengewoon geschikt
product voor het verzorgen van de uitwendige
gehoorgang en de binnenkant van de oortjes van uw
cavia.
Wanneer gebruik ik het?
Otoclean wordt ofwel ingezet bij acute problemen,
zoals middenoorontstekingen, oorpijn of zeer vieze
oren, of kan als onderhoud worden gegeven om problemen te voorkomen. Dit laatste is zeker aan te
raden voor dieren die gevoelig zijn voor het ontwikkelen van veel oorsmeer. Sommige cavia’s kunnen
erg gevoelig zijn voor het ontwikkelen van veel oorsmeer en het is belangrijk om te voorkomen dat
het vast gaat zitten in de gehoorgang. Dit is niet alleen hinderlijk omdat het dier slechter hoort, maar
kan tot ontstekingen en oorpijn leiden.
Hoe gebruik ik het?
Otoclean wordt het gemakkelijkst toegediend vanuit het 10ml‐flesje met druppeldop waarin het
geleverd wordt. U houdt het oortje omhoog, waardoor de ingang van het oor zichtbaar wordt. Laat
enkele druppels zo precies mogelijk in de opening van het oor vallen. Masseer vervolgens het gebied
rondom de gehoorgang op zo’n manier dat de druppels dieper in het oortje kunnen komen. Veeg
met een tissue de overtollige Otoclean rond het oortje weg.
Bij acute problemen gebruikt u het middel in een iets ruimere hoeveelheid één keer per dag
gedurende acht dagen. Voor onderhoud maakt u de oortjes elke 1 à 2 weken eens schoon.
U kunt de otoclean ook in de oorschelp met druppelen, zacht inmasseren om zo het oortje aan de
binnenkant schoon te maken.
Overige informatie
De oortjes van een cavia zijn bij veel dieren erg gevoelig. U zult merken dat veel dieren geneigd zijn
om met hun kopje te schudden als u aan de oortjes wilt komen. Houdt daarom tijdens het druppelen
met uw vrije hand het kopje van het dier stevig vast of vraag eventueel iemand anders om dit te
doen.
Gebruik tijdens het schoonmaken nooit wattenstaafjes of harde voorwerpen in de buurt van de
gehoorgang, als de cavia een onverwachte beweging maakt kan het voorwerp te diep in het oor
schieten en veel schade veroorzaken! Wattenstaafjes kunt u hooguit gebruiken om de oorschelp
schoon te maken, maar richt deze zo min mogelijk naar de ingang van het oor.
Indien u uw cavia verdenkt van oorpijn of oorpoblemen of houdt het dier zijn hoofdje scheef, neem
dan altijd contact op met een dierenarts! Er kan sprake zijn van een ernstiger probleem en mogelijk
heeft uw dier pijnstilling en/of antibiotica nodig.
Disclaimer
Deze bijsluiter is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar hieraan kunnen geen rechten
worden ontleend. Knoevelshop kan niet aansprakelijk worden gesteld bij ontstane schade door
gebruik van dit product.
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