Μυστικά για τους ιδιοκτήτες σκύλων

Πώς να χορηγήσετε τις ωτικές σταγόνες στο σκύλο σας

Πώς να χορηγήσετε τις ωτικές σταγόνες
στο σκύλο σας

Ο Κτηνίατρος σας έχει διαγνώσει το κατοικίδιό σας με εξωτερική ωτίτιδα δηλ. φλεγμονή
του εξωτερικού αυτιού και σας έχει χορηγήσει συνταγή για ωτικές σταγόνες. Για να έχετε τα
καλύτερα αποτελέσματα, είναι απαραίτητο οι σταγόνες να εισάγονται σωστά στον εξωτερικό
ακουστικό πόρο, σύμφωνα με τις οδηγίες του Κτηνιάτρου σας. Παρακαλώ ακολουθήστε τις
οδηγίες στην πίσω πλευρά του φυλλαδίου.

Είναι επιτακτική ανάγκη η τήρηση καθορισμένης διάρκειας και συχνότητας θεραπείας, ακόμη
κι αν στο ενδιάμεσο έχουν βελτιωθεί τα εμφανή συμπτώματα. Τακτική παρακολούθηση
από τον Κτηνίατρό σας είναι απαραίτητη ώστε να υπολογίζεται πότε η θεραπεία μπορεί να
ολοκληρωθεί.

1. Ανακινήστε καλά πριν από τη χρήση.
2. Κοιτώντας προς την ίδια κατεύθυνση με το
κατοικίδιό σας, τοποθετηθείτε στα πλευρά του
κατοικίδιου σας και συγκρατήστε το έτσι ώστε
να μην μπορεί να μετακινήσει το κεφάλι του. Τα
μακριά αυτιά πρέπει να τραβιούνται ελαφρώς
προς τα πίσω ώστε να εκθέσουν τον ακουστικό
πόρο. Τραβήξτε μαλακά το αυτί προς τα επάνω
ώστε να μπορείτε να δείτε μέσα στο αυτί και
ακινητοποιήστε το με τον αντίχειρα και τον
δείκτη.

4. Όταν οι σταγόνες χορηγηθούν, πρέπει να
κάνετε απαλό και σταθερό μασάζ στη βάση του
αυτιού έτσι ώστε να μπορείτε να ακούτε τον
ήχο εξαιτίας της πίεσης. Αυτό βεβαιώνει ότι το
εναιώρημα έχει κατανεμηθεί ομοιόμορφα στο
εσωτερικό του ακουστικού πόρου.

3. Προσεκτικά εισάγεται το ακροφύσιο μέσα
στον ακουστικό πόρο μέχρι τη βάση του. Πιέστε
το μπουκάλι προσεκτικά ώστε να χορηγήστε την
επιθυμητή ποσότητα (περίπου 5 σταγόνες ανά
αυτί).

5. Εάν είναι απαραίτητο, η περίσσια ποσότητα
ωτικών σταγόνων ή το κερί του αυτιού μπορεί
να απομακρύνονται από το εξωτερικό αυτί με
ένα μαντηλάκι (ΟΧΙ με μπατονέτες!). Μόλις
απελευθερώσετε το κατοικίδιό σας, επειδή θα
κουνήσει το κεφάλι του, αυτό θα προκαλέσει
κάποιες φορές μέρος του υγρού που έχει
χορηγηθεί να βγαίνει από το αυτί. Παρ‘ όλα αυτά,
αρκετή ποσότητα θα παραμείνει μέσα στο αυτί
για να θεραπεύσει τη φλεγμονή και δεν είναι
απαραίτητο να χορηγήστε επιπρόσθετη ποσότητα
υγρού.
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