Príloha č. 1 k Rozhodnutiu č.: 095/R/17-S

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV
Názov vet. prípravku

:

SkinMed® StomaGél HY
Hydrogél s kyselinou hyalurónovou, určený na ošetrenie ústnej dutiny –
s antimikrobiálnym a regeneračným účinkom

Výrobca

:

NewWaterMeaning s. r. o., Pobřežní 249/46, 186 00 Praha, Česká
republika, www.nwm-med.com .

Držiteľ rozhodnutia

:

Cymedica spol. s. r. o., Pod Nádražím 308, 268 01 Hořovice, Česká
republika, www.cymedica.com .

Zloženie

:

SkinMed® Super roztok (94,96 %), hyaluronát sodný (1,44%) ,
hydroxyetylcelulóza, konzervant, tetraboritan sodný.

Popis vet. prípravku

:

Transparentný hydrogél.

Druh a kategória
zvierat

:

Všetky druhy zvierat, okrem rýb a obojživelníkov.

Charakteristika

:

SkinMed® StomaGel HY je veterinárny prípravok vo forme gélu, ktorý
podporuje hojenie v ústnej dutine. Aplikácia je bezbolestná, neštípe a
nedráždi. Gél hydratuje ranu, znižuje mikrobiálnu záťaž rán, bráni vzniku
sekundárnej infekcie, vytvára vlhké prostredie, čím napomáha organizmu
rozvinúť vlastný proces hojenia. Pomáha zastaviť krvácanie, upokojuje
defekt sliznice, znižuje bolesť a opuch. Kyselina hyalurónová urýchľuje
proces hojenia, eliminuje zjazvenie.
Konzistencia gélu je optimálna na aplikáciu vo všetkých polohách
(nesteká), výborne priľne k miestu rany. Skracuje dobu hojenia.
Nealergizuje, bezpečný aj v prípade požitia. Použitie je bezpečné pre
všetky druhy zvierat.

Oblasť použitia

:

SkinMed® StomaGél HY je určený na ošetrenie ústnej dutiny a zubov pri
poranení, chirurgických zákrokoch (poškodené ďasná, extrakcie zubov,
ošetrenie oronazálnych píšťal atď. ), po odstránení zubného kameňa,
popáleninách a väčšine akútnych alebo chronických zápalov.

Spôsob použitia

:

Očistite ranu od mechanických nečistôt. Vypláchnite ranu pre lepší efekt
hojenia oplachovým roztokom SkinMed® Super. Následne aplikujte gél
priamo na defekt, tak aby kopíroval jeho okraje rany v dostatočnej
vrstve. Aplikujte 3-4 krát denne pokým sa rana nezahojí. V prípade
potreby je možná kombinácia s ďalšími preparátmi vrátane injekčnej
aplikácie antibiotík, nesteroidných antiflogistík a ďalších preparátov.

Upozornenie

:

Nepoužívať súčasne s lokálnymi ATB ( antibiotikami ) v kolagénových
nosičoch. Môže dôjsť k zníženiu lokálnych účinkov ATB. Nepoužívať
pri alergii na niektorú zo zložiek.
Pokyny pri prvej pomoci:
Pri styku s kožou: nie je dráždivý, iba pri jedincoch veľmi citlivých na
chlór sa môže objaviť slabé podráždenie, ktoré po krátkom čase vymizne.

Pri zasiahnutí očí: nie je dráždivý, pri veľmi citlivých jedincoch pri
podráždení vymývať oči tečúcou vodou.
Pri požití: v prípade požitia množstva menšieho ako 1dcl veterinárneho
prípravku nie sú potrebné žiadne opatrenia. V prípade požitia väčšieho
množstva nechajte zviera vypiť (ak sa to dá) väčšie množstvo vody ako je
1 dcl a privolajte veterinárneho lekára
Veľkosť balenia

:

30g, 50g.

Spôsob uchovávania

:

Skladovať v rozmedzí teplôt 5°C - 25°C. Dlhodobo skladujte
v pôvodných obaloch mimo dohľadu a dosahu detí v chlade a tme,
krátkodobo (pri používaní), je možné skladovať maximálne do teploty
30°C. Malé množstvo veterinárneho prípravku je možné zneškodniť
nariedením vodou a spláchnutím do odpadovej kanalizácie. Veterinárny
prípravok je číry gél. Prázdne obaly po vypláchnutí vodou môžu byť
vyhodené spoločne s komunálnym odpadom.

Čas použiteľnosti

:

18 mesiacov.

Označenie

:

Len pre zvieratá!
Bez predpisu veterinárneho lekára.
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