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Slutsats
Det framtagna öronrengöringsmedlet är
skonsamt mot huden och ger god vaxlösande,
rengörande och antimikrobiell effekt.
Introduktion
Användning av öronrengöringsmedel för
veterinärt bruk har ökat på senare tid, vilket
kan bero på mer restriktiv
antibiotikaförskrivning. Det finns behov av
bättre öronrengöringsprodukter som inte
förknippas med allergier och ototoxicitet. (1)
Målet
Syfte med projektet var att formulera ett
modernt öronrengöringsmedel som ska stå
för god effekt i kombination med milda
egenskaper.

Bild 2. Stabilitetstest för olika formuleringar

Resultat
Den nya beredningen:
Ø Vattenbaserad, transparent, viskös vätska,
stabil i rumstemperatur
Ø Vaxlösande effekt i nivå med den bästa
vattenbaserade produkten som testats
Ø Signifikant bättre rengöringseffekt jämfört
med vatten och två väletablerade
referensprodukter
Ø Klassades med 0 på graderingsskalan för
hudirritation.

Bild 1. Utvalda referensprodukter som testats
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Metod
§ Kartläggning av marknaden
§ Litteratursökning
§ Stabilitetstest i glasflaskor
§ Upplösning av sebum och bivax i glasflaskor
§ Rengöringsförmåga, rött läppstift på huden
§ Irritationstest på huden (2)
§ Mikrobiell aktivitet, avstrykningsprover på
huden

Ø Signifikant bättre antimikrobiell effekt än
placebo

Figur 1. Rengörande effekt avläst med färgdetektor. Rött
läppstift på huden. Färgintensitet mättes före och efter
rengöring. 5% LC resp 5% DCG I basberedning n=15

Resumé
Som följd av minskad användning av antibiotika
för systemisk bruk ökar behovet av nya
öronrengöringsmedel. Den framtagna
beredningen besitter önskvärda egenskaper med
multipla verkningssätt som ger rengörande,
vaxlösande och antimikrobiell effekt. Beredningen
visar inte tecken på hudirritation.
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Bild 3. Rengöringstest, färgdetektor.

På gång
Formuleringen kan med fördel användas som
utgångspunkt för utveckling av
öronrengöringsprodukt för veterinärt bruk.

