
Terapia  
zapalenia uszu 
Twojego psa

Informacje i wskazówki

Imię psa:U Twojego psa lekarz weterynarii rozpoznał 

zapalenie ucha zewnętrznego. Ta ulotka 

wyjaśni Ci, czym jest to schorzenie i jak działa 

zaordynowany lek.

Czym jest zapalenie ucha 
zewnętrznego?

W przebiegu tej choroby skóra w uchu Twojego 

psa jest zaczerwieniona i może być również 

obecne zakażenie bakteryjne lub drożdżakowe.

Co powoduje zapalenie ucha 
zewnętrznego?

Niektóre rasy psów są predysponowane do 

zakażeń uszu ze względu na wielkość bądź 

kształt małżowiny, u innych psów dochodzi 

do zakażenia w związku z pływaniem bądź 

nadmiernym owłosieniem w uszach.

Jeśli u Twojego psa regularnie pojawia się 

zakażenie uszu, lekarz weterynarii będzie chciał 

zbadać zwierzę pod kątem przyczyn pierwotnych 

tego stanu, takich jak alergia środowiskowa czy 

pokarmowa.

Data podania 1. dawki:

Data podania 2. dawki:

Wizyta kontrolna:

Leczone ucho/uszy: 

 lewe          prawe 
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Co otrzymał mój pies?

Lekarz weterynarii właśnie zaordynował Twojemu 

pupilowi innowacyjny lek w terapii zapalenia ucha 

zewnętrznego.

Zawiera on trzy substancje:

• Przeciwbakteryjną, aby pozbyć się zakażenia 

bakteryjnego

• Przeciwgrzybiczą, do walki z drożdżakami

• Przeciwzapalną, w celu uśmierzenia bólu  

i zapalenia w uchu Twojego psa

Lek, który otrzymał Twój pupil, ma unikalną formę 

żelu, dzięki czemu działa nieprzerwanie przez  

7 dni, lecząc w tym czasie zakażenie i poprawiając 

komfort psa.

Co muszę teraz zrobic?

•   Zrelaksuj się - lek już działa!

•   Twój lekarz weterynarii wyczyścił uszy psa  

i podał lekarstwo.

•   Nie ma potrzeby, abyś w domu czyścił uszy bądź 

podawał do nich krople - to mogłoby usunąć 

z ucha zastosowany preparat i przerwać jego 

działanie.

•   Po siedmiu dniach Twój pies będzie wymagał 

podania kolejnej dawki - upewnij się, że zapisałeś 

się na wizytę.

•   Do tego czasu, gdybyś miał jakiekolwiek 

wątpliwości (np. uszy psa wyglądają gorzej), 

możesz kontaktować się ze swoim lekarzem 

weterynarii.

Pamiętaj o wizytach kontrolnych  
- są one niezbędne, aby leczenie przyniosło 
oczekiwany skutek!

Jakie są objawy zapalenia 
ucha zewnętrznego?

• Nieprzyjemny zapach z uszu

• Drapanie się po uszach lub potrząsanie głową

• Przechylona głowa

• Wydzielina w uszach

• Obrzęk lub zaczerwienienie dookoła uszu

• Unikanie dotyku w okolicy głowy

Ucho 
zdrowe

Ucho 
chore

Ucho w trakcie terapii

Małżowina 
uszna

Przewód 
słuchowy

Ucho środkowe

Wydzielina

Zwężony  
i objęty stanem 
zapalnym  
przewód 
słuchowy

Żel leczniczy powleka 
przewód słuchowy 
Twojego psa i działa 
przez 7 dni

2 DAWKI

DNI  
ODSTĘPU
7


