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Easotic 
(hydrokortisoniaseponaatti/mikonatsolinitraatti/gentamisii
nisulfaatti) 
Yleistiedot Easotic-valmisteesta sekä siitä, miksi se on hyväksytty EU:ssa 

Mitä Easotic on ja mihin sitä käytetään? 

Easotic on eläinlääke, jolla hoidetaan koirien akuutteja tai uusiutuvia korvatulehduksia (otitis externa). 
Sen kolme vaikuttavaa ainetta ovat hydrokortisoniaseponaatti, mikonatsolinitraatti ja 
gentamisiinisulfaatti. 

Miten Easotic-valmistetta käytetään? 

Lääkevalmistetta saa ainoastaan eläinlääkärin määräyksestä. Valmiste on korvatippasuspensio, ja sitä 
annetaan kerran vuorokaudessa viiden vuorokauden ajan. Kerta-annos on 1 ml ja se annetaan suoraan 
korvaan yhdellä painalluksella pakkauksen mukana olevalla pumpulla. Korvan sisäpuoli puhdistetaan ja 
kuivataan ja liiat karvat leikataan korvan sisäpuolelta ennen tippojen antamista. 

Easotic-valmisteen käyttöä koskevaa lisätietoa saa pakkausselosteesta, eläinlääkäriltä tai apteekista. 

Miten Easotic vaikuttaa? 

Koirien korvatulehdusta voivat aiheuttaa bakteerit tai sienet. Ne aiheuttavat korvien tulehtumista 
(korvat punoittavat, turpoavat ja kutiavat). Easotic-valmisteen vaikuttavista aineista kaksi 
(mikonatsolinitraatti ja gentamisiinisulfaatti) vaikuttavat infektion aiheuttajaan, kun taas kolmas 
(hydrokortisoniaseponaatti) vaikuttaa tulehdukseen. 

Hydrokortisoniaseponaatti on glukokortikoidi eli aine, joka auttaa vähentämään tulehdusta ja kutinaa. 
Mikonatsolinitraatti on sienilääke, joka vaikuttaa estämällä sienisolujen seinämien tärkeän osan, 
ergosterolin, muodostumisen. Ilman ergosterolia sieni kuolee tai sen leviäminen estyy. 
Gentamisiinisulfaatti on antibiootti, joka kuuluu aminoglykosidien ryhmään. Se estää bakteereja 
tuottamasta proteiineja, jolloin bakteerien kasvu estyy ja ne kuolevat. 
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Mitä hyötyä Easotic-valmisteesta on havaittu tutkimuksissa? 

Easotic-valmistetta on tutkittu koirilla sekä laboratorio- että kenttätutkimuksissa. Yksi laaja 
kenttätutkimus tehtiin eri keskuksissa eri puolilla Eurooppaa. Tutkimuksessa Easotic-valmisteen tehoa 
verrattiin sellaisten korvatippojen tehoon, jotka sisälsivät kolmea samankaltaista vaikuttavaa ainetta. 
Tutkimus tehtiin koirilla, joilla oli akuutti tai toistuva bakteerien tai sienten aiheuttama korvatulehdus. 
Kaikkiin ryhmiin jaettiin yhtä monta koiraa, joiden rotu, ikä, sukupuoli ja paino vaihtelivat. 

Kun Easotic-valmistetta annettiin suositeltu annos viiden vuorokauden ajan, se vähensi 
korvatulehduksen oireita (punoitus, turvotus, epämukavuus ja vuoto korvasta) yhtä tehokkaasti kuin 
vertailuvalmiste. Valmistetta siedettiin hyvin. 

Mitä riskejä Easotic-valmisteeseen liittyy? 

Korvan lievää punoitusta havaittiin noin 2 prosentilla koirista. Korvavalmisteiden käyttöön saattaa 
liittyä kuulohäiriöitä. Ne ovat yleensä ohimeneviä ja niitä ilmenee lähinnä vanhemmilla koirilla. 

Easotic-valmistetta ei saa antaa koirille, jotka saattavat olla allergisia vaikuttaville aineille tai lääkkeen 
muille ainesosille tai joiden tärykalvo on puhjennut. Sitä ei myöskään saa antaa yhdessä muiden 
korvaa mahdollisesti vaurioittavien lääkkeiden kanssa eikä koirille, joilla on loisinfektio nimeltä 
yleistynyt demodikoosi (syyhy). 

Pakkausselosteessa on luettelo kaikista Easotic-valmisteen haittavaikutuksista ja rajoituksista. 

Mitä varotoimia eläinlääkevalmistetta antavan tai eläimen kanssa 
kosketuksissa olevan henkilön on noudatettava? 

Jos lääkettä joutuu silmiin, kyseinen alue on huuhdeltava heti runsaalla vedellä. Jos henkilö ottaa 
lääkettä vahingossa itse tai hänellä ilmenee silmä-ärsytystä, on käännyttävä välittömästi lääkärin 
puoleen ja näytettävä tälle pakkausseloste tai myyntipäällys. 

Miksi Easotic on hyväksytty EU:ssa? 

Euroopan lääkevirasto katsoi, että Easotic-valmisteen hyödyt ovat sen riskejä suuremmat ja että sille 
voidaan myöntää myyntilupa EU:ssa. 

Muita tietoja Easotic-valmisteesta 

Easotic sai koko EU:n alueella voimassa olevan myyntiluvan 20. marraskuuta 2008. 

Lisätietoa Easotic-valmisteesta saa viraston verkkosivustolta osoitteessa 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/easotic. 

Tämä yhteenveto on päivitetty viimeksi 11-2020. 

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