
 

 
 
Official address  Domenico Scarlattilaan 6  ●  1083 HS Amsterdam  ●  The Netherlands 

An agency of the European Union   

Address for visits and deliveries  Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us  
Send us a question  Go to www.ema.europa.eu/contact  Telephone +31 (0)88 781 6000 
 

 
© European Medicines Agency, 2021. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged. 

 

EMA/552967/2008 
EMEA/V/C/000140 

Easotic 
(hüdrokortisoonatseponaat/mikonasoolnitraat/gentamütsi
insulfaat) 
Ravimi Easotic ülevaade ja Euroopa Liidus heakskiitmise põhjused 

Mis on Easotic ja milleks seda kasutatakse? 

Easotic on veterinaarravim, millega ravitakse koertel ägedaid või korduvaid kõrvainfektsioone 
(väliskõrvapõletikku). Ravim sisaldab kolme toimeainet: hüdrokortisoonatseponaati, mikonasoolnitraati 
ja gentamütsiinsulfaati. 

Kuidas ravimit Easotic kasutatakse? 

Easotic on retseptiravim. See on kõrvatilkade suspensioon, mida manustatakse üks kord ööpäevas viie 
päeva jooksul. Annus on 1 ml, mis manustatakse pudeli küljes oleva pumba ühe liigutusega vahetult 
kõrva. Enne ravi tuleb kõrva sisemus puhastada ja kuivatada ning liigsed karvad ära lõigata. 

Kui vajate Easoticiga toimuva ravi kohta lisateavet, lugege palun pakendi infolehte või pöörduge oma 
veterinaararsti või apteekri poole. 

Kuidas Easotic toimib? 

Koertel võivad kõrvainfektsiooni põhjustada bakterid või seened. Infektsiooniga kaasneb sageli 
kõrvapõletik (kõrv punetab, on tursunud ja sügeleb). Easotici toimeainetest kaks, mikonasoolnitraat ja 
gentamütsiinsulfaat, toimivad infektsiooni põhjuse vastu ning kolmas, hüdrokortisoonatseponaat, 
vähendab põletikku. 

Hüdrokortisoonatseponaat on glükosteroid, mis on põletikku ja sügelust vähendav aine. 
Mikonasoolnitraat on seenevastane aine, mis tõkestab seente rakumembraani olulise koostisaine 
ergosterooli teket. Ilma ergosteroolita seen hävib või ei saa levida. Gentamütsiinsulfaat on 
aminoglükosiidide rühma kuuluv antibiootikum, mis takistab bakterite valgusünteesi. See peatab 
bakterite kasvu, mille tulemusena bakterid hävivad. 
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Milles seisneb uuringute põhjal Easotici kasulikkus? 

Ravimit Easotic uuriti koertel labori- ja väliuuringutes. Üks suur väliuuring toimus mitmes keskuses üle 
kogu Euroopa. Uuringus võrreldi Easotici efektiivsust kolme sarnast toimeainet sisaldavate kõrvatilkade 
efektiivsusega koertel, kellel oli äge või korduv bakterite või seente põhjustatud kõrvainfektsioon. Igas 
rühmas oli võrdne arv eri tõust, vanuserühmast, soost ja eri kehamassiga koeri. 

Soovitatavas annuses viis päeva kasutatud Easotic oli sama efektiivne kui võrdlusravim 
kõrvainfektsiooni sümptomite (punetus, turse, kõrvaeritised ja ebamugavustunne) leevendamisel. 
Ravimit taluti hästi. 

Mis riskid Easoticiga kaasnevad? 

Ligikaudu 2% koertel on täheldatud kõrva kerget punetust. Kõrvapreparaatide kasutamisega võib 
kaasneda kuulmiskahjustus. See on tavaliselt ajutine ja esineb eakatel koertel. 

Ravimit Easotic ei tohi kasutada koertel, kes võivad olla toimeainete või mis tahes koostisaine suhtes 
ülitundlikud (allergilised), kellel on trummikile perforatsioon, samal ajal koos muude ravimitega, mis 
võivad kahjustada kõrva, ega koertel, kellel on generaliseerunud demodikoos (vagellesttõbi, teatud 
parasiitnakkus). 

Easotici kohta teatatud kõrvalnähtude täielik loetelu on pakendi infolehel. 

Mis meetmeid peab võtma loomale ravimit andev või loomaga kokku 
puutuv inimene? 

Ravimi juhuslikul sattumisel nahale või silma tuleb seda kohta otsekohe pesta rohke veega. Ravimi 
juhuslikul allaneelamisel või silmaärrituse korral tuleb viivitamatult pöörduda arsti poole ja näidata 
talle pakendi infolehte või etiketti. 

Ravimi Easotic Euroopa Liidus heakskiitmise põhjused 

Euroopa Ravimiamet otsustas, et Easotici kasulikkus on suurem kui sellega kaasnevad riskid ja ravimi 
kasutamise saab Euroopa Liidus heaks kiita. 

Muu teave ravimi Easotic kohta 

Ravimi Easotic müügiluba, mis kehtib kogu Euroopa Liidus, anti 20. novembril 2008. 

Lisateave ravimi Easotic kohta on ameti veebilehel: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/easotic. 

Kokkuvõtte viimane uuendus: 11-2020. 

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