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PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV 

 
Názov vet. prípravku : Aptus

®
  

  Derma Care Soft Wash 

Extra jemný zvlhčujúci šampón na suchú a citlivú pokožku pre psov 

a mačky. 
 

Výrobca : Orion Corporation, Orionintie 1, FI-02200 Espoo, Fínsko. 
                                   Linköpings Tekniska Fabrik Ab, Barhällsgatan 14, 582 39 Linköping, 

Švédsko. 

 
 

Držiteľ rozhodnutia :  Orion Corporation, P.O.Box 65, FI-02101 Espoo Fínsko. 
 

Zloženie : Aqua, Sodium Myreth Sulfate, Urea, Glycerin, Disodium Cocoyl 

Glutamate, Sodium Cocoyl Glutamate, Laureth-9, Butylene Glycol, 

Panthenol, Sodium Lactate, Caprylyl Glycol, Piroctone Olamine, Ethyl 

Lauroyl Arginate HCl.  
 

Popis vet. prípravku : Homogénny transparentný žltkastý gél bez vône a zápachu. 
 

Druh zvierat  : Psy, mačky. 
 

Charakteristika : Jemný zvlhčujúci penový šampón je určený najmä na problémy spôsobené 

suchou pokožkou alebo častým umývaním. Neutrálne pH 7 podporuje 

fungovanie kožnej bariéry. Vysychanie citlivej pokožky spôsobuje 

svrbenie a následné podráždenie. Aptus Derma Care Soft Wash je určený 

pre psov a mačky so symptómami suchej pokožky, ako sú začervenanie, 

svrbenie a šupinatosť. Derma Care Soft Wash neobsahuje mydlo, má 

optimálne vybalancované pH, obsahuje zvlhčujúce zložky 

(močovina/carbamide, glycerín a pantenol). Šampón jemne vyčistí srsť 

a kožu Vášho zvieraťa a posilní funkciu kožnej bariéry. Prirodzená funkcia 

kožnej bariéry bráni vzniku kožných problémov. 

  Rad Aptus Derma Care pozostáva z troch produktov:  

  Derma Care Soft Wash, Derma Care a Derma Care koncentrát. Na 

dosiahnutie najlepších výsledkov najprv umyte srsť Vášho zvieraťa 

s Derma Care Soft Wash. Derma Care je zvlhčujúci gél na každodenné 

použitie. Derma Care koncentrát obsahuje zinok a odporúča sa na 

podráždené miesta po dobu 2-4 týždňov. Vždy postupujte podľa pokynov 

Vášho veterinára. 
 

Oblasť použitia : Použite kedykoľvek Vaše zviera trpí suchou alebo podráždenou pokožkou 

a pri častom umývaní. 
 

Dávkovanie : Používajte 1-2x týždenne alebo podľa odporúčania Vášho veterinára. 

Aptus Derma Care Soft Wash môžete používať tak často, ako potrebujete, 

bez rizika vysušovania kože.  
 

Spôsob použitia : Srsť a kožu navlhčite vodou. Penu rovnomerne nastriekajte a 5-10 minút 

masírujte. Potom dôkladne opláchnite vodou. Ak je to potrebné, opakujte.  
 

Upozornenie : Len na vonkajšie použitie. Po zasiahnutí očí: Dôkladne vypláchnite vodou. 

Uchovávajte mimo dosahu detí a zvierat. 
 

Veľkosť balenia : 150 ml. 
 

Čas použiteľnosti : Dátum spotreby je uvedený na obale. 
 

Spôsob uchovávania : Uchovávajte pri izbovej teplote. Uchovávajte 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. 

Schvaľovacie číslo: 143/K/18-S 
 

Č. šarže: 
 

Distribútor: Orion Pharma s.r.o., Zelený Pruh 95/97, 140 00 Praha, ČR 

www.orionvet.cz 

www.aptuspet.com 

 

http://www.orionvet.cz/
http://www.aptuspet.com/

