ABELIA® Zn-Otic
Solução Ótica Antipruriginosa, Antimicrobiana, Secante e Cicatrizante
de Elevada Segurança para Cães, Gatos e Exôticos

Otite Externa:

A otite externa é uma das patologias mais comuns na
clínica veterinária. Estima-se que as otites representam
cerca de 15% dos casos atendidos na clínica diária.
Trata-se de uma inflamação do conduto auditivo externo
distal à membrana timpânica (o pavilhão auditivo pode não
estar afetado) que pode ser aguda ou crónica e unilateral
ou bilateral. Os sinais clínicos mais comuns são sacudir a
cabeça, odor, dor (particularmente ao manipular a orelha),
exsudado e eritema. (The Merck Veterinary Manual).
As causas primárias da otite externa são as que
produzem a doença num ouvido normal. Podem causar
otite por si mesmas e podem ser subtis, passando frequentemente despercebidas até que se desenvolvam as causas
secundárias. As causas primárias alteram o meio ambiente do ouvido criando as condições ideais para
que se produzam infeções secundárias. As principais causas primárias da otite externa são alergias,
doenças auto-imunes (ex: penfigo), doenças endócrinas (ex: hipotiroidismo, hiperadrenocorticismo),
transtornos da epitelização, corpos estranhos, transtornos glandulares, respostas imunomediadas (ex:
reações a medicamentos), fungos (ex: aspergiloses), parasitas, vírus (ex: Esgana), e outras (ex: condrite
auricular, doenças eosinofílicas, celulite juvenil, otite proliferativa necrosante dos gatos).
As causas secundárias são as que produzem a doença num ouvido anormal. Estas causas são relativamente fáceis de eliminar, e incluem bactérias, fungos, reações a medicamentos, limpeza excessivamente frequente de ouvidos ou com limpadores inadequados e sub-crescimento de leveduras (Malassezia
pachydermatis).
Os fatores são elementos relacionados com a doença do animal que contribuem ou promovem a otite
externa mediante a alteração da estrutura, função ou fisiologia do conduto auditivo. Subdividem-se em
fatores predisponentes, que estão presentes antes do desenvolvimento da doença do ouvido, e os
fatores perpetuantes, que se produzem como resultado da inflamação. Os fatores predisponentes
incluem a própria conformação anatómica do ouvido externo dos cães, humidade excessiva, obstrução
do conduto auditivo externo (ex: pólipos, cistadenomatose apócrina felina), otite média primária (ex: otite
média supurativa, devida a neoplasia ou a doença respiratória), doenças sistémicas (ex: estados catabólicos), e secundários ao tratamento (ex: alterações da microflora normal, ou traumas produzidos por
limpezas inadequadas). Entre os factores perpetuantes incluem-se a alteração do epitélio do ouvido (ex:
defeito de migração), no conduto auditivo externo (ex: edema, estenose, proliferação), na membrana
timpânica (ex: dilatação, rotura), nas glândulas (ex: hiperplasia sebácea), fibrose pericartilaginosa (ex:
calcificação) e a otite média. (The Merck Veterinary Manual).
Identificar e controlar a causa primária são os principais objetivos do tratamento na maioria dos casos de
otite externa canina. Contudo, em muitos casos, mesmo quando a causa primária é identificada e
tratada, requerem terapia sistémica e tópica a longo prazo e de forma recorrente para controlar as
causas secundárias. Em alguns casos de atopia, o controle das infeções secundárias (especialmente
Malassezia spp.) ajuda a aliviar os sintomas clínicos. A maioria das preparações óticas são combinações
de corticosteróides e antibióticos; o uso frequente e repetido destes produtos é muitas vezes indicado;
no entanto, quando estes produtos se utilizam repetidamente para o tratamento e prevenção, podem
aparecer problemas de resistência aos antibióticos e efeitos secundários aos glucocorticóides, tanto
cutâneos como sistémicos. As soluções óticas que contêm detergentes ou desinfetantes suaves são
valiosas no tratamento da otite externa, e não têm tantos potenciais riscos como as terapias a longo
prazo com antibióticos ou glucocorticóides. (C.L. Mendelsohn, C.E. Griffin, W.S. Rosenkrantz, L.D.
Brown, M.J. Boord).

Características
Produto ótico de eleição para a
prevenção de otites crónicas por
Malasezzia.
Ação calmante – Reduz/elimina prurido
e mau-estar.
Estimula a cicatrização da mucosa
lesada e restaura o microambiente
natural do ouvido.
Potente ação secante do canal auditivo.
Ajuda a eliminar as bactérias que
causam mau odor.
Muito baixa incidência de ardor após
aplicação.
Não ototóxico – Uso seguro em casos
de rutura timpânica.
Não contém antibióticos ou corticóides –
Não gera resistências nem efeitos
secundários dérmicos ou sistémicos.
Cães, gatos, coelhos, furões e outros
exóticos.
Não interfere com testes de alergia.
Solução aquosa e incolor – Não mancha
superfícies do ambiente ou tecidos.
Baixa dose – Menor custo diário.
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Composição:
Gluconato de Zinco
Ácido bórico
L-lisina
Taurina

1%
1%
1%
0,5%

Propriedades e Mecanismo de Ação:
• ABELIA® Zn-Otic é uma solução aquosa de Ácido Bórico, Gluconato de Zinco, Lisina e Taurina, de
ação antimicrobiana, antipruriginosa, secante e cicatrizante de elevada segurança para o tratamento
e profilaxia da otite aguda ou crónica em cães, gatos e exóticos. Zn-Otic restaura o microambiente do
canal auditivo, criando um ambiente que favorece a sua cura natural. O ácido bórico seca o canal
auditivo e é um eficaz antiséptico frente aos principais patógenios que infetam o ouvido, sendo particularmente ativo frente a Malassezia spp. O complexo formado por gluconato de zinco, lisina e taurina
proporciona zinco altamente biodisponível às camadas mais profundas da mucosa do ouvido externo
acelerando a sua regeneração. O zinco tem ação antimicrobiana, quelante e anti-inflamatória. Lisina e
taurina formam um complexo que estabiliza o ião de zinco melhorando a sua biodisponibilidade.
• O Zinco é um fator essencial em mais de 300 reações enzimáticas, muitas das quais intervêm na
regeneração da matriz extra-celular, nos processos de cicatrização, na reparação do tecido conjuntivo,
na inflamação e no crescimento celular. Administrado tópicamente tem efeitos benéficos sobre a cura
de feridas, independentemente dos níveis sistémicos de zinco no indivíduo estudado (M.S. Agren,
1990). Num estudo em humanos, o óxido de zinco tópico acelerou a cura das úlceras diabéticas nas
pernas (H.E. Stromberg, 1984). Em suínos e roedores, a aplicação tópica de óxido de zinco melhorou
a re-epitelização das feridas de espessura parcial e completa, e foi igualmente eficaz como a estreptoquinase-estreptodornase na eliminação do tecido necrótico de úlceras de pressão (M.S. Agren et H.E.
Stromberg, 1985; M.S. Agren et col, 1999; M. Kietzman, 1999). Incluído num curativo oclusivo, o zinco
diminuiu a típica reação inflamatória que se observa durante a formação do tecido de granulação (L.
Wetter et col, 1986). Também foi demonstrado que o zinco, aplicado tópicamente, tem propriedades
antimicrobianas; por exemplo pastilhas de gluconato de zinco diminuem a duração dos sintomas da
gripe e a sua eficácia aumenta quanto mais tempo está presente a pastilha na boca (B.H. McElroy et
S.P. Miller, 2002; R.B. Turner et W.E. Cetnarowski, 2000; S. Marshall, 1998), um estudo in vitro
demonstrou que o herpes vírus simples inativou-se através do tratamento com gluconato de zinco (M.
Arens et S. Travis, 2000). Tal como o Tris-EDTA e a Sulfadiazina Argéntica, o zinco também tem ação
quelante sobre as células (T.J. McCarthy et col, 1992). Finalmente, o zinco também reduz a expressão
de certos mediadores inflamatórios pelos queratinócitos expostos ao níquel, um alérgenio responsável
de alguns casos de dermatite de contato (I. Sainte-Marie et col, 1998).
• O Ácido Bórico tem ação secante, uma característica que o faz particularmente útil quando o canal
auditivo está húmido. Também foi demonstrado ser eficaz contra infeções por Malassezia. Um estudo
concluiu que o ácido bórico foi tão eficaz como os antibióticos tópicos no tratamiento da otite externa
humana (R.W. Slack, 1987); noutro estudo, 95% das infeções vaginais por fungos em pessoas foram
eliminados com supositórios vaginais de ácido bórico (T. Swate et J. Weed, 1974). Em cães existem
estudos in vitro e in vivo que provam a sua eficácia frente aos patogénios mais comuns no ouvido:
Malassezia spp, Staphylococcus intermedius, Pseudomonas aeruginosa, etc (C.E. Benson, 1998; L.N.
Gotthelf et S.E. Young, 1997; R.J. Bassett et al, 2004). O mecanismo de ação do ácido bórico não se
conhece bem; foi proposto que o ácido bórico pode eliminar os lípidos do epitélio que são substratos
para Malassezia spp., ou pode inativar uma proteína chave para esta.
• A Taurina tem ação quelante sobre os compostos de enxofre que produzem mau odor.
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Indicações:

• Para diminuir o prurido e o mau estar associados à otite.
• Otites crónicas ,como manutenção a longo prazo para prevenir futuras recidivas.
• Otites agudas simples, particularmente aquelas em que o agente principal é a Malassezia.
• Coadjuvante na terapia com antibióticos, anti-fúngicos ou esteróides tópicos em otites complicadas
(ex: Pseudomonas).
• Para restaurar o microambiente do canal auditivo, criando um ambiente que favorece a sua cura natural.
• Ouvidos sensíveis, irritados ou ulcerados.
• Ouvidos cuja membrana timpânica não está íntegra (ou existe suspeita).
• Secante preventivo do canal auditivo (ex: cães nadadores).
• Ouvidos com mau cheiro.

Modo de Emprego:

• Primeira aplicação:
1. Limpe o canal auditivo com um limpador ótico cerumenolítico apropriado.
2. Preencha o conduto auditivo com ABELIA® Zn-Otic.
3. Massaje suavemente a base da orelha durante uns segundos.
4. Deixe secar.
• Aplicações posteriores: administre, dependendo do tamanho do animal, de 0,25 ml (5 gotas) a 3 ml,
duas vezes por dia.
• Manutenção: aplique 1-2 vezes por semana.

Segurança: ABELIA® Zn-Otic é um produto muito seguro em cães, gatos, coelhos, furões e outros
animais exóticos. A inclusão de zinco junto aos aminoácidos L-lisina e taurina (os três têm amplas
margens de segurança) faz com que Zn-Otic seja eficaz sem necessidade de um pH extremamente
baixo ou de uma concentração muito elevada de ácido bórico, como outros produtos óticos; em
consequência, a incidência de ardor após aplicação é extremamente baixa, pelo que está especialmente indicado quando o canal auditivo está irritado ou ulcerado. Não causa ototoxicidade inclusive quando
a membrana timpânica não está íntegra. ABELIA® Zn-Otic não contém antibióticos ou corticóides pelo
que não gera resistências, nem existe risco de efeitos secundários dérmicos ou sistémicos, inclusive
quando se utiliza durante períodos prolongados. Não interfere com os testes de alergia.
Advertências: Guarde a embalagem bem fechada, num lugar fresco, seco, protegido da luz solar e
fora do alcance das crianças e animais.

Apresentação: 59 ml.
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