Príloha č. 1 k Rozhodnutiu č.: 049/DD/10-S

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA = ETIKETA
Názov veterinárneho prípravku :

SkinMed spray

Výrobca

:

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

Držiteľ rozhodnutia o schválení :

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

Zloženie

:

Účinná látka: Chlórhexidín diacetát 10,84 mg/g
Pomocné látky: Izopropylakohol, Triton X-100, Brilliant Blue
FCF, Demineralizovaná voda, Kyselina octová 99%, Solkane 134a.

Cieľový druh zvierat

:

Hovädzí dobytok, ošípané, hydina, psy, mačky.

Popis vet. prípravku

:

Modrý až modrozelený roztok vo forme spreja.

Charakteristika

:

SkinMed spray je modrý až modrozelený roztok vo forme spreja
a obsahuje antiseptickú látku chlórhexidín, ktorá má dezinfekčný
účinok.

Oblasť použitia

:

Veterinárny prípravok je určený na lokálne ošetrenie a dezinfekciu
operačného a injekčného poľa, pupočného pahýlu novorodeniat,
kože, paznehtov a vonkajších rodidiel. Ďalej je veterinárny
prípravok vhodný na dezinfekciu rúk a na všetku povrchovú
dezinfekciu (napr. nástrojov, operačného zariadenia, vyšetrovacích
stolov, psích kotercov atď.).

Spôsob použitia

:

Veterinárny prípravok sa aplikuje ako sprej zo vzdialenosti 15 – 20
cm. Pred použitím je potrebné veterinárny prípravok pretrepať.
Ošetrenie je možné opakovať podľa potreby. Len na vonkajšie
použitie. Veterinárny prípravok sa nesmie používať na dezinfekciu
strukov a vemena dojníc. Pri precitlivených jedincoch môže dôjsť
k prechodným lokálnym reakciám.

Upozornenia

:

Veterinárny prípravok je pod stálym tlakom. Chráňte pred
priamym slnečným žiarením a nevystavujte teplotám nad 50 °C.
Nepoškodzovať tlakový obal. Pri zasiahnutí očí vypláchnuť
prúdom vody.

Veľkosť balenia

:

150 ml, 300 ml.

Čas použiteľnosti

:

2 roky.

Ochranná lehota

:

Bez ochrannej lehoty.

Spôsob uchovávania

:

Pri teplote 15 – 25 °C. Uchovávať mimo dohľadu a dosahu detí.

Označenie

:

Len pre zvieratá!

Upozornenie 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.
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