
EMULSÃO OTOLÓGICA ANTIBACTERIANA, ANTIMICÓTICA
E ANTIINFLAMATÓRIA PARA CÃES

Fórmula:
Cada 1 mL do produto contém:
Enrofloxacina.................................................................................................................. 5 mg
Sulfadiazina de prata..................................................................................................... 10 mg
Acetato de hidrocortisona................................................................................................ 2 mg
Succinato sódico de hidrocortisona............................................................................ 1,25 mg
Veículo...................................................q.s.p.................................................................. 1 mL
Informações técnicas:
Zelotril Oto é um antibacteriano, antifúngico e ant-inflamatório de uso tópico indicado 
para o tratamento da otite externa dos cães, complicada pela presença de bactérias e fun-
gos suscetíveis à ação da enrofloxacina e da sulfadiazina de prata. A emulsão contém um 
anti-inflamatório de ação rápida (succinato sódico de hidrocortisona) e um de ação mais 
prolongada (acetato de hidrocortisona), que reduzem rapidamente os sinais cardeais da 
inflamação (rubor, edema, calor e dor), proporcionando alívio ao animal e favorecendo o 
processo de cura.
Indicações:
Zelotril Oto geralmente é efetivo no tratamento das otites externas dos cães causadas 
por um ou mais dos seguintes agentes etiológicos: Malassezia pachydermatis, Staphylo-
coccus spp. coagulase-positivo, Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter spp., Proteus mi-
rabilis, Streptococcus spp., Aeromonas hydrophila, Aspergillus spp., Klebsiella pneumoniae 
e Candida albicans.
Posologia e modo de usar:
O produto é exclusivamente de uso tópico para o tratamento das otites externas dos cães.
Recomenda-se aplicar o produto conforme as orientações a seguir:
1) Remova o excesso de cerúmen, de crostas ou de exsudatos antes do início do trata-
mento;
2) Agite o frasco vigorosamente antes de administrar o produto;
3) Posicione a cabeça do cão com a orelha a ser tratada para cima;
4) Goteje o produto no interior do meato acústico do animal em quantidade suficiente para 
preenchê-lo e cobrir perfeitamente as lesões. Como regra geral, aplique 5 a 10 gotas por 
orelha em cães que pesam 16 kg ou menos e 10 a 15 gotas por orelha em cães que pesam 
mais que 16 kg.
5) Após a administração, massageie delicadamente a orelha do animal para distribuir o 
produto uniformemente. Aplique 2 vezes ao dia por até 14 dias ou a critério do Médico Vete-
rinário. Mantenha o tratamento por 3 dias após a completa remissão dos sinais da doença. 
Siga todas as práticas de administração de agentes antimicrobianos.
Contraindicações:
• O produto é contraindicado em animais com histórico de hipersensibilidade aos compo-
nentes da fórmula.
• O produto não deve ser utilizado em cães com ruptura de membrana timpânica.
Assim, a integridade da membrana precisa ser clinicamente avaliada antes do uso deste 
medicamento. Caso ocorram alterações auditivas ou vestibulares no animal, o tratamento 
deverá ser interrompido.
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Proprietário e Fabricante:
União Química Farmacêutica Nacional S/A.

Rua Cel. Luiz Tenório de Brito, nº 90 - Embu-Guaçu - SP
CEP: 06900-000 - DDG: 0800 701 1799

CNPJ: 60.665.981/0001-18
® Marca Registrada - Indústria Brasileira

Precauções:
• Uma pequena parte da população de cães (menos de 2%) pode exibir reações de sensibi-
lidade ao produto, caracterizadas por inflamação aguda ou crônica do meato acústico e do 
pavilhão auricular. Nesse caso, recomenda-se a suspensão do tratamento.
• O produto deve ser evitado em animais com doenças do sistema nervoso central.
Nesses casos, as quinolonas podem, raramente, provocar estimulação nervosa, gerando 
convulsões.
• Drogas da classe das quinolonas podem estar associadas a erosões nas cartilagens que 
sustentam um peso elevado ou a outras artropatias dos animais jovens de várias espécies.
• A segurança do produto não foi avaliada em fêmeas reprodutoras, em gestação ou ama-
mentando filhotes.
• Guarde sempre o produto na posição correta com a tampa para cima. Não reutilize as 
embalagens vazias.
Informações de segurança para o homem:
ATENÇÃO - Zelotril Oto não é recomendado para uso humano. Evite o contato com 
os olhos e, em caso acidental, lave-os abundantemente com água durante 15 minutos. Se 
houver contato com a pele, evite a exposição à luz solar e lave com água e sabão.
INFORMAÇÃO PARA O MÉDICO - Antibacteriano, antimicótico e antiinflamatório 
veterinário de uso tópico à base de enrofloxacina, sulfadiazina de prata, acetato de hidro-
cortisona e succinato sódico de hidrocortisona.
Apresentação:
Frascos com 30 mL.
Conservar em local seco, à temperatura ambiente (15oC a 30oC), ao abrigo da luz solar 
direta e fora do alcance de crianças e animais domésticos.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO E APLICAÇÃO SOB
ORIENTAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO
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