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1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO PŘÍPRAVKU 
BIODEXIN šampon 
 
2. OBSAH ÚČINNÝCH A POMOCNÝCH LÁTEK 
100 ml přípravku obsahuje: 
Chlorhexidin diglukonát roztok, decylglukosid, cocoamidopropylbetain, chlorid sodný, cocamine 
oxid, PEG-7 glycerylcocoát, laureth-4, PEG/PPG-120/10 trimethylolpropropan trioleát, laureth-2, 
glycerol 85%, benzyl alkohol, methylchloroisothiazolinon, methylisothiazolinon, kyselina octová 
99%, Briliant Blue FCF, čištěná voda.   
 
3. FORMA PŘÍPRAVKU 
Šampon 
 
4. VELIKOST BALENÍ 
250 ml, 500 ml 
 
5. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT 
Pes, kočka [piktogramy] 
 
6. CHARAKTERISTIKA PŘÍPRAVKU, ÚČEL POUŽITÍ. 
Přípravek obsahuje roztok látky chlorhexidinu v šamponovém základu. Může být použit v případech, 
kdy je potřeba kombinovat čisticí a desodorační účinek. 
 
Účel použití: 
Určen pro mytí srsti a kůže u psů a koček v případě potřeby čistícího a desodoračního účinku. 
 
7. DÁVKOVÁNÍ 
Menší množství přípravku rovnoměrně aplikujte na mokrou srst zvířete, masírujte do vytvoření pěny.  
Nechte působit 5–10 minut, následně důkladně opláchněte zvíře vodou. Dle potřeby je možné  
mytí opakovat za několik dní. Při manipulaci se zvířetem zabraňte vniknutí přípravku do očí.  
V případě zasažení očí přípravkem proveďte jejich výplach proudem vody.  
 
8. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ  
Přípravek je určen pouze k zevní aplikaci na kůži. 
Přípravek se nesmí dostat do kontaktu s oční sliznicí. 
V případě zasažení očí důkladně vypláchněte oči proudem čisté vody a v případě, že podráždění  
přetrvá, vyhledejte pomoc veterinárního lékaře. 
Neaplikujte přípravek do uší zvířat. 
Pokud se u zvířete vyvine přecitlivělost na některou ze složek přípravku, ukončete jeho používání a  
vyhledejte veterinárního lékaře. 
Zabraňte požití přípravku zvířetem. 
 
Upozornění pro bezpečnost aplikujících osob: 
Osoby se známou přecitlivělostí na kteroukoliv ze složek přípravku by měly s přípravkem zacházet  
obezřetně. 

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA OBALU – etiketa 250 ml, 500 ml 
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Zabraňte zasažení očí zejména koncentrovaným přípravkem. 
V případě zasažení očí přípravkem vypláchněte oči velkým množstvím čisté vody a vyhledejte pomoc 
lékaře. 
V případě náhodného požití většího množství šamponu vyhledejte lékařskou pomoc. 
 
9. DATUM EXSPIRACE 
Přípravek nesmí být použit po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na etiketě. 
EXP:  
 
10. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v dobře uzavřeném vnitřním obalu. Chraňte před světlem. 
Chraňte před mrazem. 
 
11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ 

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA 
Všechen nepoužitý veterinární přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být 
likvidován podle místních právních předpisů. 
 
12. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“ A „VETERINÁRNÍ PŘÍPRAVEK“ 
Pouze pro zvířata. Veterinární přípravek. 
 
13. OZNAČENÍ „UCHOVÁVAT MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ“ 
Uchovávat mimo dohled a dosah dětí. 
 
14. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O SCHVÁLENÍ  
Bioveta, a.s. 
Komenského 212/12 
683 23 Ivanovice na Hané 
Česká republika 
 
15. ČÍSLO SCHVÁLENÍ  
034-12/C 
 
16. ČÍSLO ŠARŽE OD VÝROBCE 
Šarže: 
 
 
 


