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Tratamento de eleição  
em otites por bactérias  
Gram (–) e purulentas  
em cães

Marbodex®Marbodex®

MARBODEX® Gotas auriculares. Suspensão para cães. Composição qualitativa e quantitativa em substâncias activas. Cada ml contém: Marbofloxacina 3,0 mg. Clotrimazol 10,0 mg. 
Dexametasona 0,9 mg. (equivalente a acetato de dexametasona 1,0 mg). Espécies alvo. Canina (cães). Indicações. Tratamento de otites externas de origem bacteriana ou fúngica, provocadas por 
bactérias sensíveis à marbofloxacina e a fungos sensíveis ao clotrimazol (especialmente Malassezia pachydermatis), respetivamente.  A administração do medicamento veterinário deverá basear-se 
em testes de sensibilidade das bactérias isoladas.  Posologia modo e via de administração. Via auricular. Uma gota da formulação contém 71µg de marbofloxacina, 237µg de clotrimazol 
e 23,7µg de acetato de dexametasona. Agitar bem durante 1 minuto antes de administrar.  Aplicar dez gotas no ouvido, uma vez por dia durante 7 a 14 dias. Depois da administração a base da 
orelha poderá ser massajada breve e suavemente de modo a favorecer a penetração do medicamento veterinário na parte inferior do canal auditivo.  Após 7 dias de tratamento, o médico veterinário 
deverá avaliar a necessidade de prolongar o tratamento durante mais uma semana. Quando o medicamento veterinário se destina a vários cães, deve utilizar-se uma cânula por cão.  Contra-
indicações. Não administrar a cães com perfuração da membrana do tímpano.Não administrar em caso de hipersensibilidade às substâncias ativas ou a algum dos excipientes. Não administrar a 
cadelas gestantes ou lactantes. Reacções adversas. Poderá observar-se reações adversas habitualmente associadas aos corticosteróides (alterações nos parâmetros bioquímicos e hematológicos, 
tais como aumento da fosfatase alcalina, e da aminotransferase, alguma neutrofilia limitada).  A administração prolongada de medicamentos de aplicação tópica com corticosteróides induz a 
ocorrência de efeitos indesejáveis locais e sistémicos tais como a supressão da função adrenal, diminuição da espessura da epiderme e atraso na cicatrização. Em raras ocasiões, a administração 
deste medicamento veterinário poderá ser associada com surdez, principalmente em cães idosos maioritariamente de natureza passageira.  Advertências. O canal auditivo externo deve ser limpo 
e seco meticulosamente antes do tratamento. As otites bacterianas ou fúngicas são frequentemente de natureza secundária. A causa subjacente deverá ser identificada e tratada.  Número E DATA 
da AIM. 933/01/15DFVPT de 15 de Julho de 2015. Medicamento veterinário sujeito a receita médico-veterinária. Representante local: Belphar Lda, Edifício Amoreiras Square, R. Carlos Alberto 
da Mota Pinto 17, 3ºA, 1070-313 Lisboa. Titular da aim. Norbrook Laboratories Limited, Irlanda do Norte. MEDICAMENTO VETERINÁRIO SUJEITO A RECEITA MÉDICO VETERINÁRIA
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