
SkinMed Chlorhexidine Shampoo 0,5% 

  

Balení: 

236ml, 1l 

Léková forma: 

Šampon 

Aktivní látka: 

Chlorhexidin diacetát 

Detail: 

Chlorhexidin diacetát 

Popis: 

Antiseptika a dezinficiencia pro psy, kočky a koně 

Skupina: 

Veterinární produkty 

Zvíře: 

Pes, Kočka, Kůň 

SkinMed Chlorhexidin Shampoo   
Antimikrobiální šampon pro psy, kočky a koně. 
  
Výrobce:                    
Cymedica s.r.o., Pod Nádražím 853, 268 01, Hořovice, Česká republika 
  
Držitel rozhodnutí o schválení: 
Cymedica s.r.o., Pod Nádražím 853, 268 01, Hořovice, Česká republika 
  
Složení:                                                                                       
Chlorhexidin diacetát 5 mg/g 
Texapon NSO, Dehyton PK45, Planatacare 818 UP, Dow Corning 193, Cetiol HE, Parfém 
Nature 81429, Chlorid sodný, Celquat SC-230M, Brilliant Blue FCF, Kyselina citrónová, Voda 
demineralizovaná 
  
Cílový druh zvířat: 

https://cymedica.com/wp-content/uploads/2018/11/28893-Foto-SkinMed-sampon-0-5.jpg


Pes, kočka, kůň 
  
Charakteristika: 
SkinMed Chlorhexidin Shampoo je koncentrovaný antimikrobiální šampon pro psy, kočky 
a koně. 
SkinMed Chlorhexidin Shampoo je určen k doplňkové léčbě při problémech s kůží a srstí 
psů, koček a koní. Přípravek má mimo dezinfekčních a čistících vlastností také deodorační 
účinek a navrací lesk srsti léčených zvířat. 
  
Kontraindikace: 
Přípravek se nesmí používat u koní, jejichž maso je určeno k lidskému konzumu. 
  
Dávkování a způsob použití: 
SkinMed Chlorhexidin Shampoo se nanáší na vlhkou srst zvířat v takovém množství, aby se 
vytvořilo dostatek pěny. 
Zvíře se důkladně smáčí  teplou vodou. Nanese se dostatek šamponu, aby se vytvořila pěna 
a je-li to nutné, přidá se více vody. Po dobu 2 – 5 minut se přípravek masíruje do srsti 
a pokožky. Potom se srst a pokožka důkladně opláchne čistou vodou. Je-li zapotřebí, lze 
provést druhou aplikaci šamponu. Nakonec se srst důkladně vysuší. Postup je možno 
opakovat podle potřeby a podle stavu kůže a srsti za 1 – 7 dní. Po zlepšení stavu kůže 
a srsti lze intervaly koupelí prodloužit. 
Upozornění: 
Je nutno chránit oči zvířat, aby nedošlo ke kontaktu s přípravkem. 
  
Uchovávání: 
Přípravek se skladuje při teplotě 15°C až 25°C, chraňte před dětmi. 
Přípravek nesmí zmrznout. 
  
Balení: 236 ml;1 litr 
  
Doba použitelnosti: 24 měsíců. 
  
Pouze pro zvířata! 
Jen pro vnější použití! 
 


