Příbalová informace
SkinMed Aural HydroGel
Hydrogel
60g, 130g
Charakteristika: SkinMed Aural HydroGel je veterinární přípravek ve formě gelu, který je určen pro
ošetření zevního zvukovodu ucha při poranění a při většině akutních i chronických zánětů ucha.
Možno aplikovat i při poškození ušního bubínku. Aplikace je bezbolestná, gel neštípe, nedráždí,
hydratuje, snižuje mikrobiální zátěž, snižuje možnost vzniku sekundární infekce, vytváří vlhké
prostředí, čímž napomáhá organizmu rozvinout vlastní proces hojení. Zklidňuje postižené místo,
snižuje bolest a otok. Podporuje rozpouštění ušního mazu. Zkracuje dobu hojení.
Konzistence gelu je optimální pro aplikaci do zevního zvukovodu. Nealergizující, bezpečný.
Přípravek je možné používat pro všechny cílové druhy zvířat, vyjma ryb a obojživelníků.
Použití: SkinMed Aural HydroGel je veterinární přípravek ve formě gelu, který je určen pro ošetření
zevního zvukovodu ucha při poranění a při většině akutních i chronických zánětů ucha.
Složení: SkinMed Super roztok (97,16%), Carbomer , Trietanolamin
Pokyny pro první pomoc:
Při styku s kůží: není dráždivý, pouze u jedinců velmi citlivých na chlor se může objevit slabé
podráždění, které po krátkém čase vymizí.
Při zasažení očí: není dráždivý, u velmi citlivých jedinců při podráždění vymývat oči tekoucí vodou.
Při požití: v případě požití množství menšího než 1dcl přípravku nejsou potřebná žádná opatření.
V případě požití většího množství nechat zvíře vypít (lze-li to) větší množství vody a vyhledat pomoc
veterinárního lékaře.
Návod na použití:
Aplikujte gel do zvukovodu v dostatečném množství, jemně masírujte bázi zvukovodu tak, aby došlo k
optimální distribuci gelu uvnitř zvukovodu. Opakujte aplikaci 2x denně, případně podle potřeby i
vícekrát denně. V případě potřeby je možná kombinace s dalšími přípravky stanovenými veterinárním
lékařem pro léčbu ucha včetně antibiotik, antimykotik a dalších preparátů.
Manipulace a skladování:
Dlouhodobě skladujte v původních obalech mimo dosah dětí v chladnu a temnu, krátkodobě (při
používání) možno skladovat maximálně do teploty 30°C. Malé množství přípravku je možné
zneškodnit naředěním vodou a spláchnutím do odpadové kanalizace. Přípravek je čirý gel. Prázdné
obaly po vypláchnutí vodou mohou být odstraňovány společně s komunálním odpadem.

Upozornění :
Nepoužívat při alergii na některou ze substancí.
Doba použitelnosti: 18 měsíců
Skladovat v rozmezí teplot 5°C - 30°C
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