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Easotic (hydrocortisoni aceponas / miconazoli nitras / 
gentamicini sulfas) 
Přehled informací o přípravku Easotic a proč byl registrován v EU 

Co je přípravek Easotic a k čemu se používá? 

Easotic je veterinární léčivý přípravek, který se používá u psů k léčbě akutních nebo rekurentních 
(opakovaných) epizod ušní infekce (otitis externa). Obsahuje tři léčivé látky: hydrokortison-aceponát, 
mikonazol-nitrát a gentamicin-sulfát. 

Jak se přípravek Easotic používá? 

Tento veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis. Jedná se o ušní kapky ve formě 
suspenze, které se podávají jednou denně po dobu 5 dnů. Dávka přípravku činí 1 ml a podává se přímo 
do ucha jedním stiskem pumpy dodávané s lahvičkou. Před podáním přípravku je třeba očistit a vysušit 
vnitřek ucha a ostříhat nadbytečnou srst. 

Více informací o používání přípravku Easotic naleznete v příbalové informaci nebo se obraťte na 
veterinárního lékaře či lékárníka. 

Jak přípravek Easotic působí? 

Ušní infekce u psů mohou být vyvolány bakteriemi nebo plísněmi. Často vedou k zánětu ucha/uší 
(zčervenání, otoku a svědění). Dvě z léčivých látek v přípravku Easotic, mikonazol-nitrát a gentamicin-
sulfát, působí proti příčině infekce, zatímco třetí léčivá látka, hydrokortison-aceponát, působí 
protizánětlivě. 

Hydrokortison-aceponát je glukokortikosteroid, což je druh látky, která pomáhá zmírňovat zánět a 
svědění. Mikonazol-nitrát je antimykotikum, které působí tak, že zamezuje tvorbě ergosterolu, což je 
důležitá součást buněčné stěny hub. Bez ergosterolu houby (plíseň) odumírají nebo se nemohou dál 
šířit. Gentamicin-sulfát je antibiotikum, které patří do skupiny „aminoglykosidů“. Působí tak, že 
bakteriím brání v tvorbě bílkovin. Bakterie tak přestávají růst, což vede k jejich odumírání. 
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Jaké přínosy přípravku Easotic byly prokázány v průběhu studií? 

Přípravek Easotic byl zkoumán u psů jak v laboratorních, tak v terénních studiích. V různých centrech 
po celé Evropě byla provedena rozsáhlá terénní studie. V této studii byla účinnost přípravku Easotic 
srovnávána s účinností ušních kapek, které obsahují tři podobné léčivé látky, u psů s akutními nebo 
opakujícími se bakteriálními nebo plísňovými infekcemi uší. Do každé skupiny byl zařazen stejný počet 
psů různých plemen, stáří, pohlaví a hmotnosti. 

Při používání doporučené dávky po dobu 5 dnů byl přípravek Easotic při zmírňování příznaků infekce 
uší (zarudnutí, otoku, výtoku z ucha a nepříjemných pocitů) stejně účinný jako srovnávací léčivý 
přípravek. Přípravek Easotic byl dobře snášen. 

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Easotic? 

U přibližně 2 % psů bylo pozorováno mírné zarudnutí ucha. Používání ušních přípravků může být 
spojeno s poškozením sluchu, které je obvykle dočasné a dochází k němu zejména u starších psů. 

Přípravek Easotic nesmí být používán u psů, kteří by mohli být přecitlivělí (alergičtí) na léčivé látky 
nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku. Dále se nesmí používat v případě perforace ušního 
bubínku, současně s jinými léčivými přípravky, které mohou poškodit ucho, nebo u psů s parazitickou 
infekcí, která se nazývá generalizovaná demodykóza (svrab). 

Úplný seznam nežádoucích účinků a omezení přípravku Easotic je uveden v příbalové informaci. 

Jaká je třeba přijmout opatření u osob, které tento léčivý přípravek 
podávají nebo se dostávají do kontaktu se zvířetem? 

V případě náhodného zasažení kůže nebo očí je třeba postižené místo ihned opláchnout velkým 
množstvím vody. V případě náhodného užití přípravku člověkem nebo podráždění očí je třeba ihned 
vyhledat lékařskou pomoc a ukázat příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři. 

Na základě čeho byl přípravek Easotic registrován v EU? 

Evropská agentura pro léčivé přípravky rozhodla, že přínosy přípravku Easotic převyšují jeho rizika, 
a lze jej proto registrovat k použití v EU. 

Další informace o přípravku Easotic 

Přípravku Easotic bylo uděleno rozhodnutí o registraci platné v celé Evropské unii dne 20. listopadu 
2008. 

Další informace o přípravku Easotic jsou k dispozici na internetových stránkách agentury na adrese 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/easotic. 

Tento přehled byl naposledy aktualizován v 11-2020. 

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