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Easotic (hydrocortisone aceponate / miconazole nitrate / 
gentamicin sulphate) 
Преглед на Easotic и причините за лицензирането му в ЕС 

Какво представлява Easotic и за какво се използва? 

Easotic е ветеринарномедицински продукт, използван за лечение на кучета с остри или 
повтарящи се епизоди на ушни инфекции (външен отит). Съдържа три активни субстанции: 
хидрокортизонов ацепонат (hydrocortisone aceponate), миконазолов нитрат (miconazole nitrate) и 
гентамицинов сулфат (gentamicin sulphate). 

Как се използва Easotic? 

Ветеринарномедицинският продукт се отпуска по лекарско предписание. Представлява капки за 
уши под формата на суспензия, която се прилага веднъж дневно в продължение на пет дни. 
Дозата е 1 ml и се прилага направо в ухото чрез едно впръскване с помпичката, приложена към 
бутилката. Преди третирането трябва да се почисти и подсуши вътрешността на слуховия канал и 
да се подстриже излишната козина. 

За повече информация относно употребата на Easotic прочетете листовката или попитайте своя 
ветеринарен лекар или фармацевт. 

Как действа Easotic? 

Инфекциите на ушите при кучета могат да се причинят от бактерии или гъбички. Те често водят 
до възпаление на ушите (зачервяване, подуване и сърбеж). Две от активните субстанции в 
Easotic, миконазолов нитрат и гентамицинов сулфат, действат върху причината за инфекцията, а 
третата субстанция, хидрокортизонов ацепонат — върху възпалението. 

Хидрокортизоновият ацепонат е глюкокортикостероид — вид субстанция за намаляване на 
възпалението и облекчаване на сърбежа. Миконазоловият нитрат е антимикотично средство, 
чието действие е да предотвратява образуването на ергостерол, който е важна част от гъбичната 
клетъчна стена. Без ергостерол гъбичките се унищожават или се предотвратява тяхното 
разпространение. Гентамициновият сулфат е антибиотик от групата на „аминогликозидите“. Той 
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пречи на бактериите да произвеждат протеини. По този начин се спира растежът на бактериите и 
в резултат те умират. 

Какви ползи от Easotic са установени в проучванията? 

Easotic е проучен при кучета, както в лабораторни, така и в практически изпитвания. В различни 
центрове в Европа е проведено широко практическо изпитване. В него ефективността на Easotic е 
сравнена с тази на капки за уши, съдържащи три подобни активни субстанции, при кучета с остри 
или повтарящи се бактериални или гъбични инфекции на ушите. В двете групи е включен 
еднакъв брой кучета, но от различни породи, възраст, пол и тегло. 

Когато се прилага в препоръчаната доза в продължение на 5 дни Easotic е също толкова 
ефективен, колкото контролното лекарство, за подобряване на симптомите на ушна инфекция 
(зачервяване, подуване, отделяне на секрет от ушите и дискомфорт). Продуктът се понася добре. 

Какви са рисковете, свързани с Easotic? 

При около 2 % от кучетата се наблюдава леко зачервяване на ухото. Употребата на препарати за 
уши може да причини увреждания на слуха. Обикновено те са временни и се наблюдават основно 
при по-възрастни кучета. 

Easotic не трябва да се прилага при кучета, които може да са алергични към активните 
субстанции или към някой от ексципиентите, ако тъпанчевата мембрана е перфорирана, 
едновременно с други субстанции, които може да навредят на ухото, или при кучета с паразитна 
инфекция, наречена генерализирана форма на демодекоза (краста). 

За пълния списък на неблагоприятните реакции и ограниченията при Easotic вижте листовката. 

Какви са предпазните мерки за лицето, което прилага 
ветеринарномедицинския продукт или влиза в контакт с животното? 

В случай на неволен контакт с кожата или окото, мястото незабавно да се измие обилно с вода. В 
случай на инцидентно поглъщане на продукта или раздразнение на очите незабавно да се 
потърси медицински съвет, като на лекаря се предостави листовката за употреба или етикетът на 
продукта. 

Защо Easotic е лицензиран в ЕС? 

Европейската агенция по лекарствата реши, че ползите от употребата на Easotic са по-големи от 
рисковете, и препоръча Easotic да бъде лицензиран за употреба в ЕС. 

Допълнителна информация за Easotic: 

Easotic получава разрешение за употреба, валидно в EС, на 20 ноември 2008 г. 

Допълнителна информация за Easotic може да се намери на уебсайта на Агенцията: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/easotic. 

Дата на последно актуализиране на текста 11-2020. 

http://www.ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/easotic
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