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PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV = ETIKETA  
 

Názov výrobku   : BIODEXIN ušné lotio  

 

Názov výrobcu : Bioveta a. s., Komenského 212, 683 23 Ivanovice na 

Hané, Česká republika. 

 
Názov držiteľa :  Bioveta a. s., Komenského 212, 683 23 Ivanovice na Hané, 

Česká republika. 

 

Zloženie   : 100 ml veterinárneho prípravku obsahuje: 

Chlorhexidin diglukonát roztok 0,5 ml, silica čajovníku 

austrálskeho, dexpanthenol, propylenglykol, Cremophor 

RH 40, fenoxyethanol, ethylhexylglycerol, alfa-

tokoferol, kyselina octová 99%, octan sodný trihydrát, 

čistená voda. 

 
Druh a kategória zvierat :  Pes. 

 

Popis vet. prípravku : Číra až ľahko opaleskujúca kvapalina, pri pretrepaní pení. 

Bezfarebná až nažltlá. Vôňa po silici čajovníka austrálskeho, 

mierne môže voňať po octovej kyseline. 

 

Charakteristika : Veterinárny prípravok je určený k aplikácii do 

vonkajšieho zvukovodu psov. 

 

Kontraindikácie : Veterinárny prípravok nie je určený na použitie u 

mačiek. 

 

Spôsob použitia : Aplikujte 5 – 8 kvapiek do uší psa. Premasírujte 

zvukovod a nechajte psa veterinárny prípravok vytrepať. 

Prípadné zvyšky veterinárneho prípravku a ušného mazu 

môžete zotrieť vatou. Postup môžete opakovať 2 x 

denne. Pokiaľ nepríde k zlepšeniu príznakov, vyhľadajte 

pomoc veterinárneho lekára. 

 

Ochranná lehota : Nie je určené pre potravinové zvieratá. 

 

Upozornenie : Nepoužívajte veterinárny prípravok v prípade, že existuje 

možnosť porušeného ušného bubienka. 

  Veterinárny prípravok sa nesmie dostať do kontaktu 

s očnou sliznicou. 

  V prípade zasiahnutia očí dôkladne vypláchnite oči 

prúdom čistej vody a v prípade, že podráždenie 

pretrváva, vyhľadajte pomoc veterinárneho lekára. 

  Pokiaľ sa u zvieraťa vyvinie precitlivenosť na niektorú 

zo zložiek veterinárneho prípravku, ukončite jeho 

používanie a vyhľadajte veterinárneho lekára. 

  Zabráňte požitiu veterinárneho prípravku zvieraťom. 



  Upozornenie pre bezpečnosť aplikujúcich osôb: 

  Osoby so známou precitlivenosťou na ktorúkoľvek zo 

zložiek veterinárneho prípravku by mali s veterinárnym 

prípravkom zachádzať obozretne. 

  V prípade náhodného zasiahnutia očí veterinárnym 

prípravkom vypláchnite oči veľkým množstvom čistej 

vody. Pokiaľ podráždenie pretrvá, vyhľadajte lekársku 

pomoc. 

  

Skladovanie : Uchovávajte pri teplote do 25° C. Skladujte 

v originálnom obale. Chráňte pred svetlom a mrazom. 

Uchovávať mimo dosahu a dohľadu detí. 

  Veterinárny prípravok nesmie byť použitý po uplynutí 

doby použiteľnosti vyznačenej na etikete. 

 

Veľkosť balenia :  100 ml. 

 

Čas použiteľnosti :  24 mesiacov.  

 

Označenie :  Len pre zvieratá!  

    

 

 

Podmienky a spôsob likvidácie nepoužitého veterinárneho prípravku alebo odpadov z nich 

vzniknutých: 

Všetok nepoužitý veterinárny prípravok alebo odpad, ktorý pochádza z tohto veterinárneho 

prípravku, musí byť likvidovaný v zmysle miestnych právnych predpisov. 

 

 

 

Bez predpisu veterinárneho lekára. 
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