Hi ha moltes causes que produeixen malalties
auriculars en els nostres animals de companyia:
infeccions bacterianes o fúngiques, cossos estranys
(espigues), paràsits o tumors. Moltes otitis poden
ser secundàries a al·lèrgies o problemes de pell.
Sigui quina sigui la causa, quant abans es detecti,
abans es prescriurà un tractament i disminuirem el
malestar i dolor del nostre animal.

assecant bé els pavellons auriculars cada cop que
banyem la nostra mascota, evitant així que les
bactèries i llevats puguin proliferar.
El veterinari li prescriurà els productes adequats per
mantenir el canal auditiu del seu animal en
perfectes condicions.

Quins animals són més susceptibles a les
otitis?
Quins símptomes tindrà la meva mascota?
Pot tenir un o varis dels següents símptomes:


Olor desagradable a l’orella.



Picor continu a l’orella..



Posició de la cap anormal.



El animal sacseja el cap constantment.



Irritabilitat i dolor quan toquem l’orella.



Enrogiment, inflamació o supuració de l’oïda
(negre, groguenca o cremosa,...)

Són més freqüents en gossos que en gats. Poden
aparèixer en totes les races, però aquells animals
amb orella caiguda són més propensos a patir otitis,
degut a la poca ventilació del canal auditiu.

El professional li indicarà com realitzar el tractament
i les revisions que s’hauran de dur a terme.
Serà imprescindible una bona realització d’aquest
perquè l’evolució de l’animal sigui la correcta. Els
tractaments poden ser llargs i la clau de l’èxit sol ser
la continuïtat i la correcta realització d’aquests.

L’ anatomia del canal auricular dels nostres animals
i les seves particularitats faran que la forma
d’administrar les gotes sigui diferent que en
persones , per això el veterinari els explicarà
detingudament com i en quina freqüència han de
realitzar les neteges.

Com es diagnostica una otitis?
El veterinari explorarà l’oïda dels seu animal, tant el
pavelló exterior com el canal auditiu mitjançant l’ús
d’un otoscopi. Realitzarà citologies per poder
observar-les al microscopi. Si és necessari es
realitzaran cultius i exploracions amb l’animal sedat
per poder recollir una mostra adequada i fer una
bona neteja del canal auditiu. Si s’identifiquen
tumors o pòlips es recomanarà la realització de
biòpsies

Com puc prevenir una infecció en la meva
mascota?

Quin serà el tractament?

Poden ser molt difícils de prevenir, però si que
podem intentar evitar les humitats en les orelles,

El tractament el prescriurà un veterinari i dependrà
del diagnòstic establert.

Si durant el tractament nota algun empitjorament o
malestar en el seu animal recomanem una
revaloració del pacient.
Les malaties auriculars poder arribar a ser de gran
molèstia, per això aconsellem un seguiment continu
d’aquests casos.
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