TIPS VID ÖRONRENGÖRING
•

•

•

Rengör vid behov ditt djurs öron regelbundet, en till
två gånger i veckan, eller enligt din veterinärs
rekommendation. Agera lugnt men bestämt så att
ditt djur vänjer sig vid proceduren.
Värm alltid öronrengöringsvätskan till kroppstemperatur innan användning. Lättast är det att hålla
flaskan i handen en stund. Att hälla kall vätska i örat
på ditt djur kan upplevas som obehagligt.

Namn:

Applicera ________________________________

DET ÄR VIKTIGT
ATT HÅLLA DITT
DJURS ÖRON RENA
Guide till effektiv öronrengöring

var ______ dag i ______ veckor.
Datum och tid för återbesök:
Klinikstämpel:

Se till att vistas i ett tåligt, avtorkningsbart utrymme
eller utomhus när du rengör ditt djurs öron så att du
kan låta det skaka på huvudet för att bli av med
överflödig vätska.

Läs alltid instruktionstexten på flaskan, innan du
använder något öronrengöringsmedel.

VÅRDPRODUKTSVAL
CleanAural hund 50 ml, 100 ml, 250 ml
CleanAural katt 50 ml
CerumAural 118 ml
MalAcetic Aural 118 ml
TrizAural 118 ml
TrizChlor Rengöringslösning 118 ml
TrizChlor4 Schampo, Spray, Våtservetter
DermAllay Neutrale Schampo
DermAllay Sensitive Schampo
DermAllay Oatmeal Schampo, Spray
DermBenSs Schampo
MalAcetic Schampo, Spray, Våtservetter

CIRCLE of GOOD
3041 0742
TRYCKSAK

Dechra Veterinary Products AB
Stora Wäsby Orangeriet 3
194 37 Upplands Väsby
Tel: 08-32 53 55

info.se@dechra.com

www.dechra.se
©Dechra Veterinary Products A/S
Februari 2019

TIME TO CHANGE

VARFÖR ÄR DET VIKTIGT ATT HÅLLA
DITT DJURS ÖRON RENA?

LODRÄTA DELEN AV
HÖRSELGÅNGEN

INNERÖRAT

1

Hundars öron kan se väldigt olika ut, som en följd av
selektiv avel. Vissa raser har hängande öron medan
andra har upprättstående. Hörselgången kan vara vid
och öppen eller mera trång. Även inom samma ras kan
utseendet variera. Hundörats långa hörselgång är bra
på att fånga upp ljud, men i den kan också vax
ansamlas och främmande saker såsom gräsax fastna.
Följden blir ofta en öroninflammation och hunden
behöver då undersökas och ordineras behandling av en
veterinär.
Öronrengöringsmedel används främst för:
• att lösa upp och avlägsna vax och sekret ur
hörselgången
• att upprätthålla en bra miljö i hörselgången för
hundar som lätt får öroninflammation på grund av
anatomiska orsaker eller frekvent badande
Katter har generellt färre öronbesvär än hundar men det
kan finnas individer eller tillstånd som kräver
kontinuerlig rengöring även hos dem.
Alla öron kräver inte rengöring. Om ditt djur inte verkar
besvärat och örat ser rent och fint ut, fungerar örats
egen rengöringsprocess som den ska och då ska man
inte använda några produkter som istället kan störa
mikrofloran och vaxproduktionen.

ÖRATS ANATOMI
Hörselgången börjar med en lodrät del som svänger
vinkelrätt inåt och smalnar av där den fortsätter
horisontellt till trumhinnan (se bild). Vax och hudceller
produceras fortlöpande i hörselgången för att hålla ytan
smidig, ren och frisk. Vissa raser har ett ökat antal
talgkörtlar som ger en kraftig vaxproduktion, vilket ofta
leder till en överväxt av bakterier och jästsvamp. En
riklig hårväxt i örat kan störa den naturliga rengöringsprocessen och leda till vaxansamling och irritation.

HUR MAN RENGÖR ÖRONEN
PÅ HUND OCH KATT
Håll en stadig hand om djurets huvud och lyft
försiktigt upp örat så att hörselgången öppnas och rätas
ut.
Applicera öronrengöringsmedel i hörselgången. Var
noga med att vätskan verkligen rinner ner i hörselgången och applicera en tillräcklig mängd. Om möjligt
– låt bli att doppa flaskans pip i hörselgången för att
undvika att smuts och mikroorganismer får kontakt med
den.
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MELLANÖRAT

TRUMHINNAN

VÅGRÄTA DELEN AV HÖRSELGÅNGEN

Alla hundar kan dock få öroninflammation
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Massera hörselgången försiktigt men grundligt.
Börja från basen och fortsätt uppåt. Det ska höras ett
kluckande/vätskande ljud om du använt en tillräcklig
mängd rengöringsprodukt.
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Låt ditt djur ruska på huvudet så att överflödig
vätska och smuts kommer upp och ut ur örat. Torka
försiktigt bort lösgjort vax och smuts ifrån ytterörat.
Stoppa inte ner något (till exempel en bomullspinne) i
hörselgången, då detta kan skada örat och du riskerar
att trycka ner vax och smuts längre in i hörselgången.
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Ibland kan ett öronrengöringsmedel räcka som
behandling av en bakterie- eller svampinfektion och om
medicinska örondroppar förskrivs av din veterinär
kompletteras de i princip alltid av en samtida öronrengöringsprodukt.

Be klinikpersonalen visa dig hur
man bäst rengör ditt djurs öron

Inspektera örat och upprepa vid behov.

