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Oorreiniger
Verzacht en verwijdert cerumen 
bij honden en katten. Bevat squaleen
Cer
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Otoact® oorreiniger bevat 2% squaleen en is niet 
ototoxisch, ook niet als het trommelvlies beschadigd is. 
Het zorgt dat de oorschelp en de uitwendige gehoorgang 
van het dier altijd schoon kunnen worden gehouden.

In eerste instantie kan Otoact® 2-3 maal per week worden gebruikt door een 
laagje van het product aan te brengen op de huid van de oorschelp, in de 
huidplooien van het oor en in de gehoorgang. Masseer vervolgens de uitwendige 
gehoorgang gedurende enkele seconden en verwijder de overtollige hoeveelheid 
met een wattenschijfje of gaasje.

Het onderhoudsprotocol kan indien nodig door de dierenarts worden aangepast.

Otoact® zorgt voor een effectieve reiniging en kan perfect worden gebruikt vóór 
het toepassen van topicale, therapeutische producten!*
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Ghibaudo, G. 'A prospective, blinded, randomized, 
controlled, multicentric clinical trial 
comparing the ecacy and safety of two 
treatment protocols of a new otological gel 
containing AMP2041 (Peptivet® oto gel) in 
client-owned dogs with acute externa otitis', SUMMA, 2 maart 2017



Samenstelling    

Squaleen
Butyl kamille-extract
Looizuur
Salicylzuur
Conserveringsmiddelen
Gezuiverd water
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Indicaties
Otoact® is een innovatief product dat overmatig oorsmeer oplost en verwijdert. 
Het kan worden gebruikt bij honden en katten die teveel oorsmeer produceren of waarbij 
de oren preventief moeten worden onderhouden. Het zorgt dat het oorsmeer zachter wordt 
en gemakkelijker kan worden verwijderd bij cerumineuze otitis.

N.B.
bevordert het herstel van epitheliale migratie (d.w.z. het zelfreinigende, fysiologische proces 
dat stopt bij chronische otitis).



 

Overmatig oorsmeer Cerumineuze otitis 
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Kenmerken
• Squaleen: verzacht en verwijdert cerumen; kan ook gebruikt worden als het 

trommelvlies gescheurd is.
• Salicylzuur: keratolytische werking. 
• Kamille-extract en looizuur: verzachtende, adstringerende werking op de huid.
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Breng Otoact® ook aan in geval van cerumineuze otitis met 
Malassezia (1, 2) en bacteriën (3), vóór de topicale behandeling.
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Na 3 minuten

Na 5 minuten

Na 5 minuten
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Gebruiksaanwijzing 
1) Goed schudden voor gebruik. 
2) Druppel Otoact® op de oorschelp en in de uitwendige gehoorgang. 

Masseer een paar seconden. 
3) Wacht 5 minuten en verwijder dan de overtollige hoeveelheid 

met een wattenschijfje of gaasje.
4) Herhaal de behandeling 2-3 keer per week of volgens de aanwijzingen 

van de dierenarts.

5



Evolution of
knowledge



Nextmune 
Vijzelweg 11 
8243 PM Lelystad 
Nederland

T. 0320 783 100
info.nl@nextmune.com eye on patient, 

mind on innovation


