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PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV  

 

Názov veterinárneho  

Prípravku : Aptus
®
 Oripru 

   

Výrobca                           : Orion Corporation, P. O. Box 65, FI-02101 Espoo, Fínsko.  

Držiteľ rozhodnutia         : Orion Corporation, P. O. Box 65, FI-02101 Espoo, Fínsko. 

Zloženie  : Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Cocoamphoacetate, 

Solanum Tuberosum Starch, Glycerin, Acrylates Copolymer, 

Allantoin, Coco Glucoside, Glyceryl Oleate, 2-Bromo-2-Nitro-1, 

3-Propandiol, Perfume. 

Cieľový druh zvierat : Pes, mačka.  

Popis vet. prípravku : Viskózny biely až nažltlý zakalený roztok, mierne opaleskujúci, 

netransparentný. 

Charakteristika : Aptus Oripru je antipruritický šampón založený na protisvrbivom 

škrobe (Solanum Tuberosum Starch), s regeneračným 

Allantoínom, s hydratačným glycerínom, so špeciálnymi 

nedráždivými tenzidmi (Sodium Cocoamphoacetate, Coco 

Glucoside), s prirodzenou protidráždivou zložkou lipidovej 

kožnej bariéry (Glyceryl Oleate) a s parfumom bez alergénov. 

Oblasť použitia : Lokálna (povrchová) liečba svrbivých kožných prejavov alergií 

a atópií u psov a mačiek. Kúpte Vaše zviera 2-3x do týždňa. Po 

stabilizácii ochorenia kúpte Vaše zviera 1-4x mesačne 

celoživotne, podľa doporučenia Vášho veterinára. 

Spôsob použitia : Pred aplikáciou šampónu navlhčite srsť zvieraťa vlažnou vodou 

(osprchujte). Naneste primerané množstvo šampónu a cca 10 

min. šampón jemne vtierajte do srsti a pri tom masírujte kožu. Po 

uplynutí 10 min. dôkladne zmyte zvyšky šampónu vodou – 

oplachovanie by malo trvať aspoň 5 min. Potom srsť vysušte 

(uterák, fén – Pozor na popálenie kože!). 

Dávkovanie : Dávka závisí od veľkosti a osrstenia zvieraťa – použite také 

množstvo, aby sa pri šampónovaní vytvorila pena. 

Upozornenie : Pred použitím pretrepať. Nepoužívať na otvorené rany! Pokiaľ po 

kúpeli dôjde k začervenaniu kože, informujte svojho 

veterinárneho lekára. Je potrebné zvoliť iný šampón. 

Likvidácia odpadov : Všetky odpadové materiály musia byť zlikvidované v súlade 

s platnými predpismi. 

Veľkosť balenia : 250 ml, 60x10 ml, 100x10ml. 

Čas použiteľnosti : 3 roky od dátumu výroby. 

Spôsob uchovávania : Uchovávajte na suchom mieste v originálnom obale pri izbovej  

teplote (do 25°C). Spotrebujte do dátumu uvedenom na obale. 

Pootvorení spotrebujte v priebehu 3 mesiacov. Chráňte pred 

mrazom a priamym slnečným svetlom. Mimo dohľadu a dosahu 

detí. 

Označenie : Len pre zvieratá!  

     

  

Bez predpisu veterinárneho lekára. 

 


