Príloha č. 2 k Rozhodnutiu č.: 030/DD/14-S

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV = ETIKETA
Názov vet. prípravku

:

SkinMed Super

Výrobca

:

NewWaterMeaning s. r. o., Pobřežní 249/46, Praha 186 00, Česká
republika.

Držiteľ rozhodnutia

:

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

Zloženie

:

Voda 99,8 %, (kyselina chlorná, chlornan sodný, chlordioxid, chlorid
sodný, peroxid vodíka, ozón) 0,2%.

Popis vet. prípravku

:

Číra kvapalina so slabým zápachom chlóru.

Druh a kategória
zvierat

:

Všetky druhy zvierat, okrem rýb a obojživelníkov.

Charakteristika

:

SkinMed® Super je superoxidovaný, pH neutrálny roztok pre lokálne
použitie. Vychádza z patentovanej technológie ECA (Electro Chemical
Activation). SkinMed® Super je pH neutrálny, a pri použití podľa návodu,
nedráždivý a nealergizujúci. Veterinárny prípravok pôsobí vďaka
kontrolovaným reaktívnym kyslíkovým radikálom. Nie je škodlivý pre
ľudský organizmus, zvieratá ani pre životné prostredie.
SkinMed® Super znižuje mikrobiálnu záťaž rán a vytvára vlhké
prostredie, čím napomáha organizmu rozvinúť vlastný proces hojenia.
Aplikácia je bezbolestná, neštípe a nedráždi, nepoškodzuje zdravé
tkanivo.

Oblasť použitia

:

SkinMed® Super sa aplikuje na poranenú kožu alebo sliznicu za účelom
vyčistenia rany, zníženia rizika infekcie, sepsy, hniloby a zápachu z rany.
Je vhodný na ošetrenie a podporu hojenia (liečbu) akútnych a
chronických rán, odrenín, popálenín a ulcerácií vo všetkých štádiách
hojenia (očistenie, výplach a vlhčenie).
Na zníženie mikrobiálnej záťaže – operačných rán, poranenej kože a
sliznice, chronických nehojacich sa rán, preležanín a povrchu kože pri
infekčných a plesňových ochoreniach kože.
Na ošetrenie srsti a kože za účelom odstránenia nečistôt a zápachu.
Na ošetrenie drobných rán, napr. po vybratí kliešťa.
Na ošetrenie medziprstových priestorov a záhybov kože.
Na ošetrenie poranenia ďasien a sliznice ústnej dutiny.

Spôsob použitia

:

Aplikujte neriedený roztok SkinMed® Super na poranené miesta
postrekom, omývaním, kúpeľom, potieraním navlhčeným tampónom,
priložením gázy navlhčenej v roztoku alebo vlhkou terapiou
podľa potreby aj viackrát denne.
V prípade potreby odstráňte nadbytočné ochlpenie z poranenej oblasti.
Roztok nie je potrebné oplachovať. Veterinárny prípravok je možné
kombinovať s dezinfekčnými či saponátovými prostriedkami.

Upozornenie

:

Malé množstvo veterinárneho prípravku je možné zneškodniť nariedením
vodou (1:10) a spláchnutím do bežnej odpadovej kanalizácie.

Prázdne obaly po vypláchnutí vodou môžu byť odstraňované spoločne
s komunálnym odpadom.
Pri náhodnom požití v prípade nevoľnosti vyhľadajte lekársku pomoc.
Veterinárny prípravok by sa nemal dostať do styku s kyselinami (riziko
úniku malého množstva plynného chlóru).
Pokyny pre prvú pomoc:
Pri nadýchaní: bežne nespôsobuje podráždenie, výnimočne pre citlivých
jedincov sa odporúča zaistiť prívod čerstvého vzduchu.
Pri styku s kožou: nie je dráždivý, len u jedincov veľmi citlivých na chlór
sa môže objaviť slabé podráždenie, ktoré sa po krátkom čase stratí .
Pri zasiahnutí očí: nie je dráždivý, pri veľmi citlivých jedincoch pri
podráždení vymývať oči tečúcou vodou.
Pri požití: v prípade požitia množstva menšieho než 1dcl prípravku nie sú
potrebné žiadne opatrenia, vhodné je vypiť pohár vody. V prípade požitia
väčšieho množstva: pri ľuďoch vypláchnuť ústa pitnou vodou a vypiť
0,5l vody, nevyvolávať zvracanie, privolať lekára alebo najbližšie
toxikologické centrum a ukázať etiketu výrobku, nepodávať alkoholické
nápoje, u zvierat nechať zviera vypiť (ak je to možné) väčšie množstvo
vody a privolať veterinárneho lekára.
Veľkosť balenia

:

115 ml, 500 ml, 5 000 ml.

Spôsob uchovávania

:

Uchovávajte pri teplote do 25° C. Dlhodobo skladujte v pôvodných
obaloch mimo dosahu detí, v chlade a tme, oddelene od potravín, nápojov
a krmív. Krátkodobo (pri používaní) je možné skladovať maximálne do
teploty 30°C. Neskladujte na slnku a v blízkosti zdroja tepla. Chráňte
pred mrazom.

Čas použiteľnosti

:

1 rok, spotrebujte do 6 mesiacov po prvom otvorení balenia.

Označenie

:

Len pre zvieratá!
Bez predpisu veterinárneho lekára.

Distribútor, Držiteľ certifikačného osvedčenia:
Cymedica spol. s.r.o.
Pod Nádražím 308, Hořovice 268 01,
Česká republika
tel: +420 311 706 211
www.cymedica.com
CE
Číslo schválenia: 030/DD/14-S
Štítok nalepený po strane:
Objem: 115ml, 500ml či 5000ml
Číslo šarže
Dátum výroby
Exspirácia: (mesiac, rok)
EAN

