
KOERTE 
KÕRVAHAIGUSED

Kuidas vältida  
väliskõrvapõletikku?

Tervete kõrvade saladus peitub nende puhastamises 
kõrvapuhastusvahendiga EpiOtic®. 

Järgige alati oma loomaarsti soovitusi selle kohta,  
kui sageli oma koera kõrvu puhastada.

Kontrollige koera kõrvu iga nädal, et koer harjuks 
kõrvade katsumise ja uurimisega.

Kui Teie koer käib sageli ujumas ja tal on pikad  
rippuvad kõrvad, peab tema kõrvu regulaarselt 
puhastama.

Kui koera vaevab ebamugavustunne, kõrvad lõhna-
vad ebameeldivalt või kuulmekäigud näevad välja 
normaalsest erinevad, võtke kindlasti ühendust oma 
loomaarstiga.

1. Võtke koera kõrvalestast  
 kinni ja tõstke see üles.

2. Manustage EpiOtic®  
 kõrvapuhastusvahendit  
 kuulmekäiku.

3. Masseerige kõrvabaasi  
 kõrvalestast lahti laskmata 
 umbes ühe minuti jooksul   
 suunaga alla- ja sissepoole,  
 et EpiOtic® leviks kuulme- 
 käigus. Seejärel laske  
 koeral pead raputada.

NÕUANNE. „Masseerige koera kuulmekäiku  
õrnalt, sest kõrvapõletik on lemmikule  

sageli valus.“

4. Eemaldage liigne vedelik ja  
 mustus vati või salvrätiga.  
 Puhastage kindlasti ka 
 kõrvalesta sisekülge ja  
 kõikide vagude vahesid,  
 et kogu mustus eemaldada. Ärge kasutage  
 vatitikke, sest torkimine võib tekitada kahjustusi ja 
 suruda kõrvavaha sügavamale kuulmekäiku.

Täiendav informatsioon: OÜ Zoovetvaru, Uusaru 5,  
Saue 76505, Eesti. Tel: 800 9000. www.zoovet.ee

Kõrvade puhastamine EpiOtic 
kõrvapuhastusvahendiga

Väliskõrvapõletik koertel: tavaliselt täheldatakse kõrva 
punetust koos ebameeldiva lõhnaga. (D. N. Carlotti) 



Väliskõrvapõletikuks nimetatakse haigust, mille korral 
koera kuulmekanalisse tekib põletik ning selle ta-
gajärjel eritis, turse ja valulikkus. Kuulmekäigud on 
niisked ja soojad, luues ideaalse keskkonna bakterite 
ja pärmseente vohamiseks. Teatud tõugudel on välis-
kõrvapõletiku tekkeks eelsoodumus.

Mis on väliskõrvapõletik?

Väliskõrvapõletikku eelsoo- 
dumuseks on ebasoodne  
mikrokeskkond, mis häirib 
naha kaitsefunktsiooni.  
Samuti kõrva anatoomilised  
ja funktsionaalsed iseärasused  
(kitsad kõrvakanalid ja suur eritise 
tootlikkus). Väliskõrvapõletiku põhjustajateks võivad 
olla võõrkehad (nt rohuseemned), parasiidid, kasvajad, 
allergiline dermatiit ning muud süsteemsed haigused, 
mille korral naha kaitsefunktsioon langeb. 

Mis põhjustab väliskõrva- 
põletikku?

Kuidas ravida?

Ravi oleneb kõrvahaiguse põhjusest ja  
lemmiku seisundist. Bakteriaalsete infekt-
sioonide korral kasutatakse antibiootikume 
ja pärmseente nakkuse korral seente- 
vastaseid aineid.  
Sageli kaasatakse põletiku ja turse  
alanda miseks kortikosteroide.

EPIOTIC® on ideaalne regulaarseks  
kasutamiseks mõeldud kõrvapuhastus- 
vahend väliskõrvapõletiku vältimiseks.

Olenemata kõrvahaiguse põhjusest, peab põletikus 
kuulmekäigud hoidma puhtana. EpiOtic® kõrva-
puhastusvahend sobib selleks ideaalselt.

KUIDAS VÄLISKÕRVAPÕLETIK TEIE  
KOERA MÕJUTAB?

Kui Teie lemmikloomal on kõrvapõletik, võivad  
ilmneda järgmised nähud:

 kõrva(de)l on ebameeldiv lõhn,
 kõrvade ja pea kratsimine või hõõrumine,
 rohke eritis kõrvadest (kõrvavaik või mäda),
 kõrvalesta või kuulmekäigu punetus või turse,
 kõrvaümbruse valulikkus.

• Neutraliseerib ebameeldiva lõhna
• Neutraalne pH
• Lahustab ja eemaldab eritise  

ning liigse kõrvavaigu
• Hoiab kõrvakanali kuivana – eba-

soodne keskkond bakteritele
• S-I-S (Skin Innovative Science) 

lähenemine aitab hoida 
mikrobiaalset tasakaalu

• Defensiinide tehnoloogia: 
taimsed ekstaktid stimuleerivad 
antibakteriaalsete peptiidide (de-
fensiinide) teket nahas

• Glükotehnoloogia: glütsiidide kom-
binatsioon vähendab mikroobide 
kinnitumist nahale


