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Otex     PT 

Otex é um limpador de ouvidos que desaloja suavemente o 

acúmulo e dissipa odores. Otex, com seu valor de pH ácido (<3), 

cria um ambiente inóspito para ácaros, fungos e bactérias.  

Graças aos ingredientes naturais, o ouvido é limpo suavemente, a 

pele irritada é acalmada e a comichão na orelha pode ser aliviada. A 

otite externa causa aumento da produção de cerúmen devido a 

múltiplas alterações e hiperplasia das glândulas apócrinas. Antes de 

aplicar medicamentos tópicos para tratamento, o exsudato ou 

cerúmen deve ser removido com um limpador de ouvidos.  

Com extracto de hamamélis (Hamamelis virginiana) 

O extrato de hamamélis pode aliviar a comichão e reduzir o coçar 
das orelhas. 

Flor de palha italiana 

A flor de palha italiana, tem propriedades restauradoras 
propriedades calmantes da pele. Também pode estimular a 
circulação sanguínea e promover a drenagem linfática. 

Ácido cítrico 

O ácido cítrico reduz o nível de pH no ouvido criando um ambiente 

hostil a ácaros, fungos e bactérias. 

Tipo de produto 

Produto de cuidado para animais  

Embalagem 

150 ml 

Características 

Otex é um limpador de ouvido que desaloja suavemente o acúmulo 
e dissipa odores. Otex, com seu valor de pH ácido (<3), cria um 
ambiente inóspito para ácaros, fungos e bactérias - sem irritação. 

Informação 

Evitar o contato com os olhos. Em caso de contato com os olhos 

enxaguar abundantemente com água. Mantenha fora do alcance de 

crianças. Em caso de ingestão, consulte um médico. Não armazene 

acima de 25 ° C. Não exponha à luz solar directa. Prazo de validade 

2 anos. Após a abertura, guarde em local fresco e escuro.  

Somente disponível no seu Médico Veterinário. 

Fabricado na Alemanha. 

Modo de emprego 

Formulado para utilização no meato acústico externo. Para 

depósitos severos, use 1-2 vezes ao dia. Aplique Otex no canal 

auditivo e massaje suavemente a base da orelha. Isso garante que o 

produto seja bem distribuído e que os depósitos sejam dissolvidos. 

O cão ou gato então abanarão a cabeça, desalojando ainda mais 

detritos. Limpe o ouvido externo (aurícula) com uma toalha ou 

algodão. Não use cotonetes ou dispositivos semelhantes. Caso seja 

necessária uma limpeza mais completa do canal auditivo, 

providencie para que seja feita por um Médico Veterinário. 

Ingredientes 

Água, glicerina (vegana), ácido cítrico, extracto de flor de 

helichrysum angustifolium, extracto de hamamélis, goma xantana, 

sorbato de potássio, alquilpoliglucosídeo. 
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