
Antimicrobial, Antibiotic Enhancer, Alkalizing and Non-Irritating 
Otic Solution for Dogs and Cats

ABELIA® TrisEDTA

pH 8
First choice treatment in bacterial 
otitis or as antibiotic enhancer.

Innehåll
Trometamin basera 0,60% 
trometamin HCI 0,35% 
EDTA 0,12% 
Bensylalkohol 0,30%

Egenskaper och mekanism av handlingen: 
ABELIA® TrisEDTA är en avancerad formula, vattenlös-
ning bestående av trometamin, EDTA och bensylalkohol, 
svagt alkaliskt (pH 8) med antimikrobiell aktivitet, antibiotika 
förstärkare, alkaliska och icke-irriterande för hundar och kat-
ter. Den synergistiska effekten av dess aktiva ingredienser 
uppmuntrar resolution av multiresistenta bakteriell otit och 
verkar förebyggande av återfall. 
Gramnegativa bakterier är de vanligast isolerade bakterierna 
i hundarnas otitis.  Denna typ av bakterier är associerade 
med kronisk och ihållande otit, eftersom de på grund av 
egenskaperna hos deras cellvägg, ofta är mer resistenta mot antibiotika, antiseptiska och des-
infektionsmedel. Pseudomonas aeruginosa är en av de vanligaste gramnegativa bakterierna 
i dessa fall på grund av den låga permeabiliteten av sin cellvägg. Detta gör den mer mot-
ståndskraftig mot majoriteten av antimikrobiella medel, inklusive klorhexidin. Andra bakterier 
som Proteus spp, E. coli och Klebsiella spp är också ofta isolerade. 

I allmänhet rekommenderas användning av topikala antibiotika när en behandling är etablerad 
för extern otit. Systemisk antibiotika når inte tillräckligt höga koncentrationer in i öronkanal-
vävnaden och är inte särskilt effektivt. Därför rekommenderas användning av lokalbehandling 
som första val. Valet av ett antibiotikum kan ofta kompliceras av det motstånd som presen-
teras av dessa mikroorganismer. Användning av avancerad behandlingsalternativ är därför 
nödvändigt för att lösa patologin. ABELIA® TrisEDTA är första val i komplexa bakteriell otit på 
grund av dess breda spektrum av åtgärder, antibiotikaförstärkning och säker användning även 
vid trumhinneperforation.
• EDTA (etylendiamintetraättiksyra syra) har den kemiska egenskapen att binda med

metalljoner. Kontakt med cellväggen av gram-negativa bakterier (främst Pseudomonas
aeruginosa, Escherichia coli och Proteus spp), är EDTA en kelator av divalenta katjoner
såsom (Ca ++ och Mg ++), som provo- 

 cerar frisättningen av lipopolysackarider från dess struktur, lämnar den mer genomsläpp- 
 lig. Denna reaktion försvagar cellväggen hos bakterierna så att antibiotika och antisep- 
 tiska medel når bättre penetration, som därigenom resultaterar i ökad känsligheten hos  
	 dessa	bakterier	mot	antibiotika.	Dessutom	blockerar	EDTA	den	så	kallade	effluxmekanis-	
	 men	eller	effluxpumpen	i	Pseudomonas som gör dem särskilt motståndskraftiga mot anti- 
 biotika och antiseptiska medel. Den antibakteriella effekten av EDTA kompletteras slutligen 

av dess förmåga att hämma effekterna av ulcerös bakteriella enzymer. 
• Trometamin är en alkalisk buffert som förbättrar kelaterandet av EDTA och därför dess

antibiotiska effektivitet. Det motverkar surhetsgraden i det exsudat som produceras i
extern otit, som annars bidrar till att minska antibiotisk effekt. Andra produkter med ett surt
pH kan också orsaka en minskning av antibiotisk effekt.

• Föreningen	av	de	två,	Trometamin	och	EDTA,	har	visat	sig	medföra	en	mängd	fördelar
vid behandling av otit. TrisEDTA har visat sig hämma tillväxten av Pseudomonas aeru- 

 ginosa in vitro-(Cole, LK et överste) och in vivo (blå, JL et col.);	Förstärk	effekten	av	
vissa antibiotika mot

Funktioner
Brett spektrum antibakteriell verkan 
utan behovet av antibiotika 
(undviker resistensutveckling).

Effektivt mot de vanligaste bakteriel-
la öronpatogenerna: Pseudomonas 
och Proteus (Gram-) och strepto-
kocker och stafylokocker (Gram +).

Bensylalkohol ökar antimikrobiella 
synergieffekten av EDTA /Trometa-
min betydligt.

Bevisad synergieffekt av EDTA /Tro-
metamin vid antibiotikaanvändning.

Alkaliskt pH 8 – bevarar aktiviteten 
av antibiotika som blir inaktiverade 
i sura miljöer (genom exudat eller 
försurande rengörare).

Förbättrad	rengöringseffekt. färdig 
blandat vattenlösning, pH 8, icke-
irriterande formel. 
Behandlingsvalet vid såriga eller 
irriterade öron.
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Pseudomonas aeruginosa in vitro-(Brown & Richards, 1965 och andra författare) och in vivo 
(Farca	AM	et	överste)	och	minska	den	minsta	hämmande	koncentrationen	(MIC)	av	enrofloxa-
cin	mot	ciprofloxacin	resistenta	Pseudomonas aeruginosa (Gbadamosis S, Gotthelf LN.). Ny-
ligen (Buckley LM et kol Vet dermatologi, 2013), TrisEDTA har setts att avsevärt öka effekten 
av	marbofloxacin	och	gentamicin	mot	multiresistenta	stammar	av	Pseudomonas aeruginosa in 
vitro minskar minsta baktericida koncentration och minsta hämmande koncentration. 
• Bensylalkohol är en viktig aktiv ingrediens i ABELIA® TrisEDTA. Den är oftast används som
konserveringsmedel på grund av dess antiseptiska aktivitet mot grampositiva och gramne-
gativa bakterier. Den besitter också mild lokal anestesi effekt (Minogue SC, Sun DA. Anesth
Analg. 2005). Bensylalkoholen i ABELIA® TrisEDTA ger följande fördelar:

• 	en	dubbelblind	in vitro-studie (Cole LK et kol är JV et Res. 2006 Jun) visade att det
avse värt förbättrar effekten av TrisEDTA mot gramnegativa bakterier som Proteus spp,
och breddar dess antibakteriella spektrum till grampositiva bakterier gillar beta-

  hemolytiska streptokocker. 
• 	Som	konserveringsmedel,	det	undviker	eventuell	förorening	av	ABELIA®	TrisEDTA	när

används upprepade gånger i infekterade öron.
• 	Dess	milda	anestesieffekten	hjälper	till	att	begränsa	klåda,	vanligen	förknippad	med
öroninflammation.

Indikationer: 
• Behandling	av	öroninflammation	när	det	främst	är	gram	negativa	bakterier

(Pseudomonas, Proteus...).
• Behandling	av	öroninflammation	där	den	huvudsakligen	är	grampositiva	bakterier

(beta-hemolytiska streptokocker och stafylokocker).
• Antibiotika	förstärkare,	främst	aminoglykosider	(gentamicin,	neomycin,	amikacin,
tobramycin...)	och	kinoloner	(marbofloxacin,	enrofloxacin,	ciprofloxacin...).

• Förstärkare	av	andra	antibiotika	som	kräver	alkaliskt	pH.
• Antimikrobiell	aktivitet	även	utan	antibiotika	association.
• Långsiktigt	förebyggande	av	återkommande	kronisk	otitis	med	en	bakteriell	komponent.
• Öron	med	perforerad	trumhinna	(eller	misstänkt	perforation).
• Bölder	eller	lesioner	med	gramnegativa	och	grampositiva	infektioner,	särskilt	om	de

behandlas med kinoloner eller aminoglykosider.

Målgrupp: Hundar och katter. 

Bruksanvisningarna: 
Behandling: 
• Idealiskt,	är	det	rekommenderat	att	administrera	ABELIA®	TrisEDTA	15-30	minuter	innan

du applicerar antibiotikan i örat för att förbättra dess effektivitet. Alternativt kan den
appliceras	samtidigt	med	antibiotikan	(se	Master	Formel	längre	ner	i	texten).

• Fyll	i	hörselgången:	Applicera	1-5	ml	beroende	på	djurets	storlek	(minst	0,5	till	2	ml	behövs
för att nå mellanörat).

• Massera	basen	på	örat	i	flera	sekunder,	mjukt	men	bestämt.
• Överflödig	lösning	eller	orenheter	i	ytterörat	avlägsnas	med	kompress	eller	pappershandduk.
• Ta	inte	bort	eller	tvätta	ur	ABELIA®	TrisEDTA	lösningen.
• Tillämpa	varje	12	till	24	timmar	i	minst	4	veckor.	Behandlingstiden	bör	bedömas	av

veterinären i varje enskilt fall.
• Öronbehandlingen	bör	utvärderas	av	din	veterinär	varje	7	–	10	dagar.	Det	är	lämpligt	att

utföra kontroll cytologi för att utvärdera behandlingen och dess varaktighet.

Underhåll/förebyggande : Applicera 1 - 2 gånger per vecka

ABELIA® TrisEDTA
Icke-ototoxiska – säkert att använda 
vid perforerad trumhinna.

Effektiv och mycket säker – idealisk 
för långtidsbehandling.

Ingen lukt eller parfym – hög 
acceptans.

Vattenbaserad, färglös lösning – 
fläckar	inte	ytor	eller	tyger.
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Master formel *: 
• Lägg	till	behållaren	ABELIA®	TrisEDTA:

- 600	mg	av	injicerbara	enrofloxacin	(t.ex.:	enro	10%:	6ml).
Alternativt	Lägg:	400	mg	av	injicerbara	marbofloxacin,	300	mg	av	injicerbara	amikacin.
Dessa koncentrationer kan fördubblas i fall av resistens mot antibiotika.

- Om	det	finns	inflammation,	lägga	8-16	mg	av	injicerbara	dexametasone	(aqueous
lösningar såsom natriumfosfat är säkrare och diluterar bättre).

- Om	otocariasis	diagnostiseras,	tillsätt	6	ml	Ivermektin	1%.
•	Administrera	tillräckligt	av	produkten	för	att	fylla	öronkanalen,	ta	inte	bort	lösningen.
• Upprätta	en	frekvens-	och	varaktighetbehandling	baserad	på	vilken	antibiotika	som

används. Det är ofta lämpligt att applicera produkten två gånger om dagen i minst 30
dagar, tills läkt.

• Denna	produkten	är	effektiv	vid	rumstemperatur	i	3	månader	**.	*	Baserat	på	publika-
	 	 tionerna	av	S.	Patterson;	C.	Griffin;	C.	folie;	J.	växt,	R.A.W.	Rosychuk;	S.D.	vit;	

C.S.	Daigley;	K.A.	Hnilica	m.fl.	**	gnistor	T.A.,	Kemp	D.T.,	Wooley	R.E.,	Gibbs	P.S.
antimikrobiell effekt o kombinationer av EDTA - Tris och amikacin eller neomycin på de
mikroorganismer som är associerad med extern otit hos hundar.
Vet	Res	Commun.1994;18	(4):	241-9

Säkerhet: ABELIA® TrisEDTA kan användas till hundar och katter, även när en perforerad 
trumhinna	är	diagnostiserad	eller	misstänkt.	På	grund	av	dess	vattenlösning		och	pH8	är	
ABELIA® TrisEDTA en mycket mild, icke-irriterande lösning även i känsliga eller irriterade 
slemhinnor eller epitelial kanalen.
Varning:	Undvik	kontakt	med	ögonen.	Håll	behållaren	tätt	försluten	på	en	fräsch	och	sval	
plats skyddad från direkt solljus och utom räck- och synhåll för barn och djur.
Storlek: 118 ml.
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