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Information om ögonskador, inkluderande hornhinnesår, rapporterade efter oavsiktlig
ögonkontakt med Osurnia (terbinafin, florfenicol och betamethasonacetat)

Kära veterinär
Elanco Europe Ltd., vill i enlighet med överenskommelse med European Medicine Agency,
informera dig rörande Osurnia örongel för hundar och oavsiktlig ögonkontakt med denna hos
hundar och människor.
Elanco har mottagit rapporter där människor och möjliga fall där hundar har exponerats
okulärt med Osurnia. Ögonkontakten med Osurina har framförallt skett när hunden som
behandlats med produkten har skakat på huvudet efter att Osurnia deponerats i öronkanalen.
De kliniska reaktioner som rapporterats är irritation i ögat, rodnad samt hornhinnesår.
Den globala frekvensen av dessa rapporter är mycket låg (< 1 av 10 000 behandlade hundar,
inkluderande enskilda rapporter).
Rekommendationer:
•
Personer som applicerar Osurnia bör vidta åtgärder för att hindra produkten att
komma i kontakt med ögonen hos den behandlande personen, djurägaren eller
hunden.
•
Hunden bör vara kopplad eller på annat sätt kontrollerad under behandlingen och
åtgärder bör vidtasför att undvika oavsiktlig ögonkontakt med produkten.
•
Djurägare bör hålla sin behandlade hund under uppsyn och kontakta sin veterinär om
biverkningar eller oönskade reaktioner uppkommer, särskilt i relation till ögonen som
att de kniper med ögat, blir röda i ögat eller om ögat rinner.
•
Om oavsiktlig ögonexponering sker, spola ögat med vatten i 10-15 minuter, sök vård
och uppvisa förljande information för vårdgivaren.
http://www.ema.europa.eu/docs/sv_SE/document_library/EPAR__Product_Information/veterinary/003753/WC500171492.pdf
Vi vill påminna alla veterinärer om att Osurnia enbart har indikation för hundar och att dessa
före behandling med Osurnia ska undersökas noggrant för att säkerställa att trumhinnan är
hel. Det innebär att hunden ska undersökas och behandlas av, eller under överinseende av,
veterinär. I en studie där man tittade på ögonirritation orsakad av Osurnia fann man moderat
irritation med hornhinnan involverad och konjuktival irritation, reaktionerna förvann inom sju
dagar. Osurnia ska hållas utom syn- och räckhåll för barn.
Vi rekommenderar veterinärer att utan dröjsmål rapportera biverkningar eller oönskade
reaktioner till info.finland@elanco.com
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