Príloha č. 2 k Rozhodnutiu č.: 010/DD/16-S

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV = ETIKETA
Názov vet. prípravku

:

SkinMed Chlorhexidine Shampoo 4%

Výrobca

:

Cymedica s. r. o., Pod Nádražím 853, 268 01 Hořovice, Česká republika.

Držiteľ rozhodnutia

:

Cymedica s. r. o., Pod Nádražím 853, 268 01 Hořovice, Česká republika.

Zloženie

:

Chlorhexidin diacetát 40 mg/g
Texapon NSO, Dehyton PK45, Planatacare 818 UP, Dow Corning 193,
Cetiol HE, Parfém Green Tea, chlorid sodný, Celquat SC-230M, Brilliant
Blue FCF, kyselina citrónová, Euxyl PE 9010, demineralizovaná voda.

Popis vet. prípravku

:

Bledomodrá číra penivá emulzia.

Druh a kategória
zvierat

:

Pes, mačka, kôň.

Charakteristika

:

Antimikrobiálny šampón pre psov, mačky a kone.
SkinMed Chlorhexidin Shampoo je koncentrovaný antimikrobiálny
šampón pre psov, mačky a kone. SkinMed Chlorhexidin Shampoo je
určený na doplnkovú liečbu pri problémoch s kožou a srsťou psov,
mačiek a koní. Veterinárny prípravok má okrem dezinfekčných a
čistiacich vlastností tiež dezodoračný účinok a vracia lesk srsti zvierat.

Spôsob použitia

:

SkinMed Chlorhexidin Shampoo sa nanáša na vlhkú srsť zvierat v takom
množstve, aby sa vytvorilo dostatok peny.
Zviera sa dôkladne zmáča teplou vodou. Nanesie sa dostatok šampónu,
aby sa vytvorila pena (v prípade potreby sa pridá viac vody). Počas 2 – 5
minút sa veterinárny prípravok vmasírujte do srsti a pokožky. Potom sa
srsť a pokožka dôkladne opláchne čistou vodou. Ak je potrebné, je možné
urobiť druhú aplikáciu šampónu. Nakoniec sa srsť dôkladne vysuší.
Postup je možné opakovať podľa potreby a podľa stavu kože a srsti o 1 7 dní. Po zlepšení stavu kože a srsti je možné intervaly kúpeľov predĺžiť.

Kontraindikácie

:

Veterinárny prípravok sa nesmie používať u koní, ktorých mäso je určené
na ľudský konzum.

Upozornenie

:

Zabráňte kontaktu s očami!
Len na vonkajšie použitie!
Pred použitím pretrepať!

Veľkosť balenia

:

236 ml, 1 l.

Spôsob uchovávania

:

Pri teplote 15C - 25C. Chráňte pred mrazom. Uchovávať mimo
dohľadu a dosahu detí.

Čas použiteľnosti

:

2 roky.

Označenie

:

Len pre zvieratá!

Upozornenia na spôsob nakladania a zneškodnenia nepoužitého veterinárneho prípravku a obalu:
Nepoužité a nespotrebované veterinárne prípravky a ich obaly sa
likvidujú v zmysle platných právnych predpisov.
Bez predpisu veterinárneho lekára.
EXP:
Č. šarže:
EAN kód:

