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OTOCLEAN 
VERZORGINGSPRODUCT – OORREINIGER IN 

MONODOSES VOOR HONDEN EN KATTEN   
 
VORM 
Vloeistof voor uitwendig gebruik in het oor. 
 
INGREDIENTS 
Salicylic acid (2,32 mg), propylene glycol, polyglycol, 
ethoxydiglycol, aqua, glycerin, lactic acid, Cucumis 
sativus extract, Cetraria islandica extract, Mimosa 
tenuiflora bark extract, oleic acid 
 
EIGENSCHAPPEN 
OTOCLEAN bevat keratolytische, oorsmeeroplos-
sende, verzachtende, hygiënische en hydraterende 
ingrediënten geschikt voor de hygiëne en 
verzorging van de uitwendige gehoorgang van hond 
en kat. Hierdoor wordt de gehoorgang vrijgehouden 
van ophoping van vuil, oorsmeer of secreet. 
 
TOEPASSINGEN 
1. Oorhygiëne 

Bij rassen die op grond van de anatomie van hun 
uitwendig oor gevoelig zijn voor oorontsteking 
(cockerspaniël, setter, poedel enz. …), is het 
aanbevolen OTOCLEAN regelmatig te gebruiken, 
namelijk 1 à 2 maal per week. 
 
Bij dieren waarbij zich vaak vuil of oorsmeer 
ophoopt wordt over het algemeen een 
onaangename geur uit de oren waargenomen. In 
dit geval wordt OTOCLEAN éénmaal per dag 
gedurende 8 opeenvolgende dagen in beide 
gehoorgangen aangebracht. Vervolgens om de 2 
à 3 dagen aanbrengen, tot de gehoorgangen 
terug volledig proper zijn. 
 

2. Voorafgaand aan de behandeling van een 
oorontsteking 
Bij dieren met een oorontsteking is het 
aanbevolen alle ophoping van vuil, oorsmeer of 
secreet uit de gehoorgang te verwijderen. Dit 
verhoogt de doeltreffendheid van de producten 
die worden gebruikt om de infectie te bestrijden. 

Daarom is het zinvol beide oren met OTOCLEAN 
te reinigen enkele minuten vóór gebruik van een 
therapeutische behandeling. 

 
GEBRUIKSAANWIJZING 
Gebruik OTOCLEAN in beide gehoorgangen van de 
hond of kat. 
Breng voldoende aan, afhankelijk van de grootte 
van het dier: 
 
Grote honden: 1 flesje (5 ml) per oor 
 
Middelgrote/kleine honden en katten: 1 flesje (5 ml) 
verdelen over beide oren 

 
1.Open het flesje door het kunststof 

kapje eraf te draaien 
 
 
2.Til de oorflap omhoog en breng de 

inhoud van het flesje in de 
gehoorgang 

 
 
3.Masseer de oorbasis voor een 

goede verspreiding van het 
product in de gehoorgang 

 
VOORZORGSMAATREGELEN 
Uitsluitend voor uitwendig gebruik. 
Vermijd contact met de ogen. 
 
BEWARING 
Bewaren op kamertemperatuur (15-25°C). 

 
 


