
SkinMed Super 

 
  

Balení: 

115 ml, 500 ml a 5 litrů 

Léková forma: 

roztok 

Aktivní látka: 

(Kyselina chlorná, chlornan sodný, chlordioxid, chlorid sodný, peroxid vodíku, ozón) = 0,2% 

Detail: 

(Kyselina chlorná, chlornan sodný, chlordioxid, chlorid sodný, peroxid vodíku, ozón) = 0,2% 

Popis: 

Superoxidovaný, pH neutrální antiseptický roztok pro ošetření ran pro všechny cílové druhy zvířat, vyjma ryb a 

obojživelníků. 

Skupina: 

Veterinární produkty 

Zvíře: 

Pes, Kočka, Prase, Skot, Ovce, Kůň, Drůbež, Norek, Fretka, Králík, Exotičtí ptáci 

Návod na použití 
  
SkinMed Super 
Antiseptický roztok pro ošetření ran 
  
Charakteristika: SkinMed® Super je superoxidovaný, pH neutrální roztok pro místní podání. 
Vychází z patentované technologie ECA (Electro Chemical Activation). SkinMed Super je pH 
neutrální, a při použití podle návodu, nedráždivý a nealergizující. Veterinární přípravek 
působí díky kontrolovaným reaktivním kyslíkovým radikálům. Není škodlivý lidskému 
organismu, zvířatům ani životnímu prostředí. 



SkinMed Super snižuje mikrobiální zátěž ran a vytváří vlhké prostředí, čímž napomáhá 
organizmu rozvinout vlastní proces hojení. 
Aplikace je bezbolestná, neštípe a nedráždí, nepoškozuje zdravou tkáň. 
  
Přípravek je možné používat pro všechny cílové druhy zvířat, vyjma ryb 
a obojživelníků. 
  
Užití: SkinMed® Super se aplikuje na poraněnou kůži nebo sliznici za účelem vyčištění rány, 
snížení rizika infekce, sepse, hniloby a zápachu z rány. Je vhodný pro ošetření a podporu 
hojení (léčbě) akutních i chronických ran, odřenin, popálenin a ulcerací ve všech stádiích 
hojení (očištění, výplach a vlhčení). 
Ke snížení mikrobiální zátěže – operačních ran, poraněné kůže a sliznice, chronických 
nehojících se ran, proleženin a povrchu kůže při infekčních a plísňových onemocněních 
kůže. 
K ošetření srsti a kůže za účelem odstranění nečistot a zápachu. 
K ošetření drobných ran, např. po vyjmutí klíštěte. 
K ošetření meziprstních prostor a záhybů kůže. 
K ošetření poranění dásní a sliznice ústní dutiny. 
  
Složení: (voda) 99,8 %, (kyselina chlorná, chlornan sodný, chlordioxid, chlorid sodný, 
peroxid vodíku, ozón) 0,2% 
  
Pokyny pro první pomoc: 
Při nadýchání: běžně nezpůsobuje podráždění, výjimečně u citlivých jedinců je doporučeno 
zajistit přívod čerstvého vzduchu. 
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, vhodné je vypít sklenici vody. V případě požití většího množství: u lidí vypláchnout 
ústa pitnou vodou a vypít 0,5l vody, nevyvolávat zvracení, přivolat lékaře nebo nejbližší 
toxikologické centrum a ukázat etiketu výrobku, nepodávat alkoholické nápoje, u zvířat 
nechat zvíře vypít (lze-li to) větší množství vody a přivolat veterinárního lékaře. 
  
Návod na použití: 
Aplikujte neředěný roztok SkinMed® Super na poraněná místa postřikem, omýváním, 
koupelí, potíráním navlhčeným tamponem, přiložením gázy navlhčené v roztoku nebo vlhkou 
terapií podle potřeby i vícekrát denně. 
V případě potřeby odstraňte nadbytečné ochlupení z poraněné oblasti. Roztok není třeba 
oplachovat. Přípravek je možné kombinovat s dezinfekčními či saponátovým prostředky. 
  
Manipulace a skladování: 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Dlouhodobě skladujte v původních obalech mimo dosah 
dětí, v chladu a temnu, odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Krátkodobě (při používání) 
možno skladovat maximálně do teploty 30°C. Neskladujte na slunci a v blízkosti zdrojů tepla. 
Chraňte před mrazem. 
Malé množství přípravku je možné zneškodnit naředěním vodou (1:10) a spláchnutím do 
běžné odpadové kanalizace. 
Přípravek je čirá kapalina se slabým zápachem chloru. 
Prázdné obaly po vypláchnutí vodou mohou být odstraňovány společně s komunálním 
odpadem. 
Při náhodném požití v případě nevolnosti vyhledejte lékařskou pomoc. 
  



Balení: 115ml (lahvička s rozprašovačem), 500ml (lahvička s rozprašovačem), 5 litrů 
(kanystr) 
Doba použitelnosti: 12 měsíců, spotřebujte do 6 měsíců po prvním otevření balení. 
  
Upozornění: 
Přípravek by se neměl dostat do styku s kyselinami (riziko úniku malého množství plynného 
chloru). 
  
Držitel rozhodnutí o schválení a výrobce: 
NewWaterMeaning s.r.o. 
Pobřežní 370/4, Praha 186 00 
Česká republika 
tel: +420 602 770 154 
www.nwm-med.com 
  
Distributor, Držitel certifikačního osvědčení: 
Cymedica spol. s.r.o. 
Pod Nádražím 308, Hořovice 268 01, 
Česká republika 
tel: +420 311 706 211 
www.cymedica.com 
  
CE 
  
Číslo schválení veterinárního přípravku 155-13/C 
Datum poslední revize textu:  09/2013 
Velikost balení: 115ml, 500 ml, 5000 ml 
 

http://www.nwm-med.com/

