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PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV  

 

Názov vet. prípravku :   Aptus
®   

  
Derma Care Moisturizing Gel 

   

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 Lactate, Urea, Polidocanol/Laureth-9, Butylene Glycol, 

Glycerin, Panthenol, Ethyl Lauroyl Arginate HCl, Polyquternium-10, 

Caprylyl Glycol, Piroctone Olamine, Sodium Acetate, Sodium Chloride, 

Isopropyl alcohol.   
 

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

Druh a kategória  

zvierat :    Psy, mačky. 
 

Charakteristika :  Každodenná starostlivosť o suchú a podráždenú pokožku psov a mačiek.  

  Zvlhčujúci a upokojujúci gél s 5% carbamidom (močovinou). Posilňuje 

prirodzenú kožnú bariéru. Má neutrálne pH. Vysychanie citlivej pokožky 

spôsobuje svrbenie a následné podráždenie. Toto je častý následok 

narušenej funkcie prirodzenej kožnej bariéry. Oslabená a poškodená kožná 

bariéra môže viesť ku kožným problémom. Aptus Derma Care upokojujúci 

gél posilňuje kožnú bariéru. 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. Pre 

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 šupinatením. Gél posilňuje kožnú bariéru obnovovaním prirodzenej 

vlhkosti pokožky. 
 

Dávkovanie : Používajte denne alebo podľa pokynov Vášho veterinára. Aptus Derma 

Care zvlhčujúci gél môžete používať trvalo, alebo v kratších obdobiach, 

kedykoľvek je to potrebné. 
 

Spôsob použitia : Gél jemne vmasírujte do podráždených miest. Nezmývajte! Olizovanie  

samotného prípravku je pre zviera neškodené.  
   

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

Uchovávajte mimo dosah detí a zvierat. 
 

Veľkosť balenia : 100 ml. 
 

Spôsob uchovávania : Uchovávajte pri izbovej teplote (15-25°C). Uchovávajte mimo dohľadu 

a dosahu detí. 
 

Čas použiteľnosti : Dátum spotreby je uvedený na obale. 
 

Označenie : Len pre zvieratá!  
 

 



 

Upozornenie na spôsob nakladania a zneškodnenia nepoužitého veterinárneho prípravku a obalu: 

Nepoužité a nespotrebované veterinárne prípravky a obaly sa likvidujú 

v zmysle platných právnych predpisov.  
 

Bez predpisu veterinárneho lekára. 
 

Schvaľovacie číslo: 142/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/

