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SONOTIX 

USO VETERINÁRIO 

Solução auricular de limpeza profunda para cães e gatos. Sonotix® tem tripla ação: 

 Remove o cerúmen de modo rápido e eficaz 

 Mantém os ouvidos saudáveis 

 Neutraliza o odor 

INGREDIENTES: 

Calêndula, Glicina Capriloil, Glicerina, Álcool isopropílico, Labrasol, Fragrância de limão, Polisorbato 
80, Transcutol V, TRIS, Glicina undecilenoil, Água. 

INDICAÇÕES: 

Para limpar e ajudar a remover a cera dos ouvidos de gatos e cães, como parte de um programa de 
higiene de rotina ou antes da utilização de produtos para o tratamento de otites externas em cães e 
gatos. Para a manutenção de orelhas saudáveis. O Sonotix possui um pH neutro e é livre de parabenos. 

INSTRUÇÕES: 

Preencha o canal auditivo com Sonotix. Massageie gentilmente de baixo para cima para ajudar a 
soltar e remover os resíduos. 

Permita que o animal chacoalhe a cabeça. 

Limpe qualquer excesso do produto com um pedaço de algodão ou lenço de papel. 

Repita o procedimento se necessário. 

A limpeza do ouvido poderá ser feita uma vez por semana, ou conforme recomendação de um 
veterinário. 

PRECAUÇÕES: 

Não utilizar se houver suspeita de uma ruptura na membrana timpânica ou presença de erosão.  

Não utilizar hastes flexíveis de algodão. Se ocorrer algum problema, interrompa o tratamento e 
consulte um Veterinário.  

Somente para uso em animais.  

Somente para uso externo. 

Evitar contato com os olhos, se o contato com os olhos ocorrer, enxaguar bem com água. 

Não ingerir.  

Manter fora do alcance de crianças.  

Lave a cânula com água após o uso. 

Lavar as mãos após o uso. 
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CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO 

Mantenha fora do alcance de crianças e animais domésticos.  

Mantenha a uma temperatura abaixo de 30°C.  

Conteúdo: 1 frasco com 120 mL 

 

Produto isento de registro, CADASTRADO no Ministério da Agricultura sob nº 046-2019/SP 

Responsável Técnico: 
Dr. Paulo R. Andreoli CRMV / SP 8147 
 

Proprietário: 
Vetoquinol Saúde Animal Ltda. 
Rodovia Fernão Dias, Km 56 - CEP: 07600-000 – Mairiporã – SP 
Tel.: 11 3568-1111 - CNPJ: 60.528.742/0001-16  
E-mail: faleconosco@vetoquinol.com 
 

Fabricante: 
Vetoquinol N.-A. Inc., 700 St. Henri, 
Princeville, QC, G6L 4X1 – Canada 
457104 103895 

 

PRODUTO IMPORTADO 


