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The market for canine otological products has recently 
witnessed the arrival of a very intriguing new drug, Oti-
curant, which contains e.g. the bacilli of lactic acid at the 
pH of 3.8. Its innovative powdered formula is also very 
interesting. I am usually very sceptical of new arrivals – 
many products boast effective advertising, but in reality 
their efficiency proves low. For Oticurant, however, the 
reverse is true. So far, it has not been advertised at all, 
and yet its efficacy and usefulness in the treatment of oti-
tis externa is very high. Despite the producer’s designa-
tion of Oticurant as a hygiene product, I used it to treat 
over 150 dogs with recurrent otitis externa related to ato-
py, food intolerance, hypothyroidism, and the swimmer’s 
ear syndrome.

In the course of treatment, I adhered to product guide-
lines, administering Oticurant to each affected auditory 
canal every 24 hours for five days, and then once a week 
for two months. Prior to the treatment, I performed a cy-
tology test on each auditory canal, followed by the first 
cytological check-up one week after the start of the treat-
ment. I must admit that the results were amazing: the num-
ber of yeasts dropped to less than 10 and the number of 
staphylococci was also low, though it varied in each indi-
vidual case. Particularly interesting was the case of dogs 

Badania kliniczne preparatu Oticurant przeprowadzono 
w gabinecie „Dermawet” Gabinet Dermatologiczny Psów 
i Kotów na 192 pacjentach.

Na rynku produktów otologicznych dla psów pojawił się 
bardzo interesujący preparat – Oticurant – zawierający m.in. 
pałeczki kwasu mlekowego, o pH ok. 3,8. Ciekawa jest in-
nowacyjna formuła preparatu, a mianowicie forma proszku 
w saszetkach. Jak zawsze, do nowości podchodzę sceptycz-
nie – często zdarza się, że nowy lek miał jedynie skutecz-
ną reklamę, a w rzeczywistości skuteczność terapeutyczna 
preparatu była niska. W przypadku preparatu Oticurant sy-
tuacja jest odwrotna – na razie reklamy produktu nie było, 
a skuteczność i przydatność preparatu w przypadku zapa-
leń kanałów słuchowych zewnętrznych są bardzo wysokie. 
Pomimo wskazań producenta Oticurant (jako preparat pie-
lęgnacyjny) zastosowałam go do leczenia, a nie pielęgnacji, 
w ponad 150 przypadkach psów z nawracającym otitis z po-
wodu atopii, nietolerancji pokarmowej, niedoczynności tar-
czycy oraz syndromu psa pływaka. 

Wszystkim psom podawałam preparat według zaleceń pro-
ducenta przez pięć kolejnych dni, co 24 godziny, do każdego 
objętego zakażeniem kanału słuchowego, a następnie raz w ty-
godniu przez dwa miesiące. U wszystkich pacjentów przed 
podjętą terapią wykonałam badanie cytologiczne z każde-

Streszczenie
Zapalenie kanałów słuchowych zewnętrznych u psów to powszech-
ny problem w każdym gabinecie weterynaryjnym dla małych zwie-
rząt. Na rynku pojawił się nowy preparat w proszku, który stwarza 
nowe możliwości terapeutyczne, nawet w sytuacji, gdy antybio-
gram sugeruje, że wszystkie ewentualności zostały już wyczerpane.

Słowa kluczowe
zapalenie kanałów słuchowych zewnętrznych, preparat w prosz-
ku do uszu, cytologia, oticurant

Abstract
Otitis externa is a common problem in vet clinic. A new uni-
que formulation appeared on the market – ear powder, which 
opens up new therapeutic possibilities, even in the situations 
when susceptibility testing suggests that all possibilities have 
been used.
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go kanału słuchowego, a pierwsze kontrolne badanie cytolo-
giczne wykonałam po tygodniu od pierwszego dnia leczenia.

Muszę przyznać, że wyniki były zadziwiające, ponieważ 
liczba drożdżaków w polu widzenia nie przekraczała 10, 
a w przypadku gronkowców ich liczba również była ograni-
czona, choć różna w zależności od konkretnego przypadku. 
Za szczególnie interesującą obserwację uważam przypadki 
otitis przebiegające z ostrym wysiękiem zapalnym, bowiem 
u większości tych pacjentów w ciągu pięciu dni zapalenie 
ustąpiło, a nie stosowałam innych leków.

U żadnego z pacjentów nie zaobserwowałam skutków 
ubocznych stosowania preparatu w postaci podrażnienia 
lub innych form reakcji polekowej. 

Badania kliniczne preparatu Oticurant zostały przeprowa-
dzone w 3 grupach pacjentów.

Grupa 1 
150 psów z zapaleniem kanałów słuchowych zewnętrznych 
na różnym tle – atopowe zapalenie skóry, nietolerancja po-
karmowa, zespół psa pływaka, niedoczynność tarczycy etc.

Pacjentów z grupy 1 podzielono na 2 podgrupy w zależności 
od wyniku badania cytologicznego podczas pierwszej wizyty.

Podgrupa 1.A (58 psów)
U tych pacjentów w pierwszym badaniu cytologicznym pod-
czas pierwszej wizyty stwierdzono obecność: ziarniaków i/
lub drożdżaków pozakomórkowo bez populacji komórek 
zapalnych – neutrofili, makrofagów. W badaniu otoskopo-
wym obecna była duża ilość wydzieliny z badanego kanału 
słuchowego zewnętrznego.

Podgrupa 1.B (92 psy) 
U tych pacjentów w badaniu cytologicznym podczas pierw-
szej wizyty stwierdzono obecność ziarniaków i/lub drożdża-
ków wewnątrzkomórkowo fagocytowanych przez neutrofi-
le lub makrofagi piankowate oraz epitelioidalne. W badaniu 
otoskopowym obecna była duża ilość wydzieliny z badanego 
kanału zewnętrznego w formie zapalnego wysięku.

Grupa 2 (30 psów) 
Było to 30 psów z wielofałdowym zapaleniem skóry okoli-
cy twarzowej oraz fałdu ogonowego z wysiękiem zapalnym 
na różnym tle – atopowe zapalenie skóry, nietolerancja po-
karmowa, zespół nadmiernego namnażania się drobno-
ustrojów etc.

U badanych pacjentów podczas pierwszej wizyty wykona-
no badanie cytologiczne, w którym stwierdzono obecność 
drożdżaków i/lub ziarniaków pozakomórkowo. W badaniu 
klinicznym stwierdzono obecność wysięku o charakterze 
zapalnym.

Grupa 3 
12 kotów z ostrym sączącym zapaleniem skóry w formie nad-
żerek spowodowanym samouszkodzeniami z powodu silne-

suffering from otitis externa with an acute inflammato-
ry exudate; the inflammation subsided after five days in 
most patients, even though I used no other medication. 
No side-effects, such as skin irritation or other adverse 
reactions ,were observed in any of the patients.

The clinical trial was conducted in 3 patient groups:

Group 1
150 dogs with otitis externa related to atopic dermati-
tis, food intolerance, hypothyroidism, the swimmer’s ear 
syndrome, etc.

Patients in Group 1 were split into 2 subgroups de-
pending on the results of a cytology test performed dur-
ing the first visit:

Subgroup 1.A
58 dogs
Cytology revealed the presence of extracellular cocci and/
or yeasts without inflammatory cells such as neutrophils 
and macrophages. Otoscopy showed a high volume of 
secretions from the examined external auditory canal.

Subgroup 1.B 
92 dogs
Cytology performed during the first visit revealed the pre-
sence of intracellular cocci and/or yeasts phagocytized 
by neutrophils, foam cells, and epithelioid macrophages. 
Otoscopy showed a high volume of inflammatory exuda-
te secreted from the examined external auditory canal.

Group 2
30 dogs with multifold facial dermatitis and tail fold 
dermatitis with inflammatory exudate related to atopic 
dermatitis, food intolerance, excessive microbial proli-
feration, etc. Cytology performed during the first visit re-
vealed the presence of extracellular yeasts and/or cocci. 
The clinical examination showed the presence of inflam-
matory exudate.

Group 3
12 cats with acute weeping dermatitis (hot spots) in the 
form of erosions caused by self-mutilation due to itching. 
Patients with atopy, food intolerance, or flea allergy der-
matitis.

Identical procedures were followed in all groups:
1. A cytology test during the first visit.
2. Topical treatment with Oticurant for 5 consecutive days 

(once per day every 24 hours) applied to the auditory 
canal, the affected skin folds, and directly to the wound 
and inflammatory exudate site, respectively.

3. A check-up cytology test one week after the first visit 
and five applications of Oticurant. If results improved, 
the treatment was continued, with Oticurant applied 
on a fixed day once a week.
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go odczucia świądu. Pacjenci z atopią, nietolerancją pokar-
mową lub alergicznym pchlim zapaleniem skóry. 

We wszystkich 3 grupach pacjentów wprowadzono iden-
tyczne procedury:
1. Badanie cytologiczne podczas pierwszej wizyty.
2. Zastosowanie preparatu Oticurant przez 5 kolejnych dni 

1 x dziennie co 24 godziny w formie miejscowej – odpo-
wiednio: zasypywanie do kanału słuchowego, w obrębie 
zmienionej skóry fałdów i bezpośrednio na miejsce z sa-
mouszkodzeniem i wysiękiem zapalnym.

3. Kontrolne badanie cytologiczne po tygodniu od pierw-
szej wizyty i pięciokrotnym zastosowaniu preparatu 
Oticurant. W przypadku poprawy cytologicznej kon-
tynuowanie preparatu 1 x w tygodniu w stały dzień 
tygodnia. 
W przypadku grupy 3 podawania preparatu nie kontynu-
owano 1 x w tygodniu po 5 dniach stosowania co 24 go-
dziny.

4. Kontrolne badanie cytologiczne po miesiącu od pierwszej 
wizyty – u 15 procent pacjentów nie zostało wykonane, 
właściciele nie zgłosili się na kontrolę cytologiczną.
Warunkiem zastosowania preparatu Oticurant było wy-

kluczenie w badaniu cytologicznym obecności pałeczek 
zarówno wewnątrz-, jak i zewnątrzkomórkowo ze względu 
na pH preparatu Oticurant.

Wyniki badań 
po zastosowaniu preparatu Oticurant 
Grupa 1 (150 psów = 58 + 92) 
• Podgrupa 1.A (58 psów = 7 + 34 + 10 + 7)

7 psów nie zgłosiło się na kontrolę.
Kontrolna cytologia po tygodniu od pierwszej wizyty i ba-

dania cytologicznego oraz zastosowaniu preparatu Oticu-
rant wykazała:
– U 34 psów – pierwsza cytologia – powyżej 30 drożdżaków 

w polu widzenia.
– U 22 psów – druga cytologia – do 5 drożdżaków w polu 

widzenia. 
– U 12 psów – do 12 drożdżaków w polu widzenia.
– U 10 psów – pierwsza cytologia – powyżej 20 drożdżaków 

w polu widzenia oraz skupiska bakterii Gram-dodatnich.
– U 3 psów – druga cytologia – drożdżaki: pojedyncze, 

ziarniaki: pojedyncze lub brak. 
– U 5 psów – druga cytologia – drożdżaki: do 10 w polu 

widzenia, ziarniaki: pojedyncze lub brak.
– U 2 psów – druga cytologia – drożdżaki: do 10 w polu 

widzenia, ziarniaki: w skupiskach.
– U 7 psów – pierwsza cytologia: drożdżaki pojedyncze, 

duża populacja ziarniaków.
– U 3 psów – druga cytologia – ziarniaki nieobecne.
– U 2 psów – druga cytologia – ziarniaki w grupkach, 

do 5 w polu widzenia.
– U 2 psów – druga cytologia – ziarniaki w dalszym ciągu 

liczne.

For group 3, the product was not continued once per 
week after 5 days of regular treatment every 24 hours.
4. A check-up cytology test performed one month after 

the first visit – not performed in 15% of the patients, as 
owners did not go back for the follow-up examination.
Because of the pH of Oticurant, the precondition for 

the treatment was the absence of intracellular and extra-
cellular bacilli confirmed by cytology.

Test results after the treatment with Oticurant
Group 1 (150 dogs = 58 + 92)
· Subgroup 1.A (58 dogs = 7 + 34 + 10 + 7)

7 dogs were not brought for the follow-up examination.
A cytology test performed one week after the first visit 

and treatment with Oticurant showed:
– In 34 dogs – first cytology: more than 30 yeasts in the 

field of view.
– In 22 dogs – second cytology: up to 5 yeasts in the 

field of view.
– In 12 dogs – up to 12 yeasts in the field of view.
– In 10 dogs – first cytology: more than 20 yeasts in the 

field of view and Gram+ bacteria clusters.
– In 3 dogs – second cytology: isolated yeasts, isolated 

or no cocci.
– In 5 dogs – second cytology: up to 10 yeasts in the field 

of view, isolated or no cocci.
– In 2 dogs – second cytology: up to 10 yeasts in the field 

of view, cocci in clusters.
– In 7 dogs – first cytology: isolated yeasts, large popu-

lation of cocci.
– In 3 dogs – second cytology: cocci absent.
– In 2 dogs – second cytology: cocci in groups of up to 

5 in the field of view.
– In 2 dogs – second cytology: numerous cocci.

· Subgroup 1.B (92 dogs = 7 + 62 + 9 + 14)
7 dogs were not brought for the follow-up examination.

– In 62 dogs (= 19 + 21 +22)  – first cytology: numerous 
inflammatory cells – degenerate and non-degenerate 
neutrophils, numerous intercellular cocci phagocytized 
by neutrophils; no yeasts.

– In 19 dogs – second cytology: absence of inflammatory 
cells or microorganisms.

– In 21 dogs – second cytology: isolated extracellular 
cocci, several non-degenerate neutrophils.

– In 22 dogs – isolated cocci in the field of view, no in-
flammatory cells.

– In 9 dogs  – first cytology: numerous inflammatory cells 
– degenerate neutrophils and considerable number of 
foam cells, numerous extracellular yeasts and isolated 
cocci; second cytology: up to 4 yeasts in the field of 
view, no inflammatory cells, isolated extracellular cocci, 
and in 6 dogs: several degenerate neutrophil clusters, 
isolated yeasts, and extracellular cocci.
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• Podgrupa 1.B (92 psy = 7 + 62 + 9 + 14)
7 psów nie zgłosiło się na kontrolę.
Badanie wykazało:

– U 62 (= 19 + 21 +22) psów – pierwsza cytologia – liczna 
populacja komórek zapalnych – neutrofile zdegenerowane 
i niezdegenerowane, liczne ziarniaki fagocytowane przez 
neutrofile oraz pomiędzy komórkami; drożdżaków brak.

– U 19 psów – druga cytologia – brak populacji komórek 
zapalnych i drobnoustrojów. 

– U 21 psów – druga cytologia – pojedyncze ziarniaki po-
zakomórkowo, nieliczne neutrofile niezdegenerowane.

– U 22 psów – pojedyncze ziarniaki w polu widzenia, brak 
komórek populacji zapalnej.

– U 9 psów – pierwsza cytologia – liczna populacja komó-
rek zapalnych – neutrofile zdegenerowane i makrofagi 
średnio liczne (wszystkie piankowate), liczne drożdżaki 
pozakomórkowo i pojedyncze ziarniaki. Druga cytologia 
– drożdżaki: do 4 w polu widzenia, brak populacji komó-
rek zapalnych, pojedyncze ziarniaki pozakomórkowo, 
a u 6 psów nieliczne skupiska neutrofili zdegenerowanych, 
pojedyncze drożdżaki i ziarniaki pozakomórkowo.

– U 14 psów – Pierwsza cytologia – liczna populacja komó-
rek zapalnych – neutrofile zdegenerowane i niezdegene-
rowane, tło preparatu – nitki chromatyny z uszkodzonych 
neutrofili, pomiędzy nitkami chromatyny nieliczne ziar-
niaki w grupkach i drożdżaki (do 20 w polu widzenia). 
Druga cytologia – pojedyncze ogniska populacji neutrofili, 
drożdżaków (do 10 w polu widzenia), ziarniaków brak.

Grupa 2 (30 psów) 
Badanie wykazało:
– U 21 psów ras: buldog francuski, buldog angielski, bokser 

i mops z zapaleniem wielofałdowym części twarzowej, 
z widocznym silnym wysiękiem i maceracją naskórka 
w obrębie fałdu – pierwsza cytologia – liczne drożdżaki – 
do 20 w polu widzenia – oraz pojedyncze ziarniaki, brak 
komórek populacji zapalnej. Druga cytologia – drożdżaki 
do 5 w polu widzenia, ziarniaków brak.

– U 9 psów ras jw. z objawami klinicznymi jw. – pierwsza 
cytologia – liczne drożdżaki w polu widzenia (do 15) oraz 
populacja neutrofili zdegenerowanych i niezdegenerowa-
nych. Druga cytologia – drożdżaki nieobecne.

– U 5 psów populacji komórek zapalnych nie zaobserwo-
wano.

– U 4 psów zaobserwowano pojedyncze skupiska neutrofili 
niezdegenerowanych.

Grupa 3 (12 kotów) 
Badanie wykazało:
– U 8 kotów rasy europejskiej krótkowłosej z samouszkodze-

niami okolicy głowy i szyi w formie nadżerek pokrytych 
wysiękiem zapalnym – pierwsza cytologia – populacja 
neutrofili niezdegenerowanych i zdegenerowanych, drob-
noustrojów brak.

– In 14 dogs – first cytology: numerous inflammatory 
cells – degenerate and non-degenerate neutrophils, 
chromatin threads from damaged neutrophils, several 
cocci between chromatin threads and up to 20 yeasts in 
the field of view; second cytology – isolated clusters of 
neutrophils, up to 10 yeasts in the field of view, no cocci.

Group 2 (30 dogs)
– In 21 dogs of the following breeds: French Bulldog, 

English Bulldog, Boxer, and Pug with multifold facial 
dermatitis and visible exudate and maceration of the 
epidermis within the skin fold – first cytology: numerous 
yeasts – up to 20 in the field of view and isolated cocci, 
no inflammatory cells; second cytology – up to 5 yeasts 
in the field of view, no cocci.

– In 9 dogs of the above-mentioned breeds showing the 
same clinical symptoms –

first cytology: numerous yeasts (up to 15 in the field of 
view) and degenerate and non-degenerate neutrophils; 
second cytology – no yeasts.

– In 5 dogs, no inflammatory cells were observed.
– In 4 dogs, isolated clusters of non-degenerate neutrophils 

were observed. 

Group 3 (12 cats)
– In 8 European shorthair cats with self-inflicted skin 

erosions on the head and neck and with inflammatory 

Ryc. 1. Samouszkodzenie okolicy szyi u kota europejskiego
Fig. 1. Self-inflicted skin on the neck in a European cat

Ryc. 2. Zapalenie kanału słuchowego
Fig. 2. Otitis externa
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1 kot nie został przyniesiony na kon-
trolę.

– U 5 kotów – druga cytologia – nie-
liczne komórki populacji zapalnej 
– neutrofile niezdegenerowane 
i zdegenerowane pojedynczo.

– U 2 kotów – obraz fizjologiczny. 
– U 4 kotów tej samej rasy i o tym 

samym charakterze zmian – w pierw-
szej cytologii dodatkowo liczne ziar-
niaki fagocytowane przez neutrofile, 
a w drugiej cytologii – neutrofile poje-
dyncze i pojedyncze ziarniaki w polu 
widzenia. Druga cytologia – komórki 
nabłonkowe pojedyncze warstwy 
ziarnistej i korneocyty u 3 kotów, 
klinicznie u wszystkich 8 pacjentów 
zmiana sucha, bez obecności wysię-
ku pokrywającego samouszkodzenie.
W tej sytuacji uważam, że preparat 

Oticurant stwarza nowe możliwości tera-
peutyczne, szczególnie przydatne w sy-
tuacji, gdy antybiogram sugeruje nam, 
że wszystkie możliwości zostały wyczer-
pane, czyli w przypadku szerokiej opor-
ności szczepów gronkowcowych.

Warto korzystać z tej nowej opcji 
również profilaktycznie u pacjentów 
z atopowym zapaleniem skóry jako dia-
gnozą ostateczną czy też w sezonie pły-
wania, u psów często zażywających ką-
pieli w stojących zbiornikach wodnych. 
Zastosowanie preparatu Oticurant war-
to także rozważyć u pacjentów, u któ-
rych występują czynniki predysponu-
jące do rozwoju zapalenia kanałów 
słuchowych, w myśl zasady – lepiej za-
pobiegać niż leczyć.

Jak widać, Oticurant to preparat 
do stosowania u bardzo dużej grupy 
naszych psich pacjentów i z pewnością 
znajdzie miejsce na półce w każdym ga-
binecie weterynaryjnym dla psów.  q

exudate – first cytology: non-dege-
nerate and degenerate neutrophils, 
no microorganisms.
1 cat was not brought for the fol-

low-up examination.
– In 5 cats – second cytology: seve-

ral inflammatory cells – isolated 
non-degenerate and degenerate 
neutrophils.

– In 2 cats – normal physiology.
– In 4 cats of the same breed and the 

same symptoms – first cytology: 
additional numerous cocci pha-
gocytized by neutrophils; second 
cytology: isolated neutrophils and 
individual cocci. Second cytology 
– isolated epithelial cells of the 
granular layer and corneal cells 
in 3 cats, in all 8 patients – dry 
changes without exudate on the 
wound.
According to my findings, Oti-

curant brings new treatment oppor-
tunities, especially whenever the 
antibiogram suggests that all other 
methods have been exhausted, e.g. 
in cases caused by highly resistant 
staphylococcal strains.

It is also worth using this new 
product for preventive purposes in 
patients with diagnosed atopic der-
matitis and in dogs that like to bathe 
in stationary water basins during the 
swimming season. Oticurant may 
also prove useful in patients with risk 
factors of otitis externa – prevention, 
after all, is better than treatment.

As has been shown, Oticurant can 
be administered to a great variety of 
canine patients and without a doubt 
it will become a product permanent-
ly found on the shelves of many vet-
erinary practices.  q
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Artykuł “Badanie pilotażowe preparatu Oticurant” w wersji polskojęzycznej 
został opublikowany w numerze 7-8/2016 “Weterynarii w Praktyce”.



Kompleksowe podejście 
do problemu zapalenia ucha
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Otihelp
   75 ml 

Oticurant Otiflush
   125 ml 

obniża pH w uchu,
 pochłania wilgoć, 

wspomaga gojenie ran

działa przeciwbakteryjnie 
i przeciwgrzybiczo, forma 

lotionu

działa przeciwbakteryjnie 
i przeciwgrzybiczo, do płukania 

kanałów słuchowych
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