4%

SkinMed® v novém
designu a rozšíření
řady o HYDROGELY

SkinMed® Super
Je superoxidovaný, pH
neutrální roztok pro ošetření kůže, sliznic, kožních
a slizničních ran, který má
baktericidní, fungicidní,
sporocidní a virus- inaktivační účinek. Byl potvrzen
také baktericidní účinek i na
MRSA (methicilin rezistentní
Staphylococcus aureus). Veterinární přípravek působí
díky kontrolovaným reak
reaktivním kyslíkovým radikálům, které jsou produktem
patentované technologie
ECA (Electro Chemical Activation).
SkiMed Super snižuje mikrobiální zátěž ran a vytváří vlhké prostředí, čímž napomáhá organizmu rozvinout vlastní
proces hojení. Přípravek se aplikuje na poraněnou kůži nebo
sliznici za účelem vyčištění rány, snížení rizika infekce, sepse,
hniloby a zápachu z rány. Je vhodný pro ošetření a podporu
hojení (léčbě) akutních i chronických ran, odřenin, popálenin
a ulcerací ve všech stádiích hojení (očištění, výplach a vlhčení).
Také k ošetření srsti a kůže za účelem odstranění nečistot a zápachu; drobných ran, např. po vyjmutí klíštěte; meziprstních
prostor a záhybů kůže; poranění dásní a sliznice ústní dutiny.
Aplikace je bezbolestná, neštípe a nedráždí, nepoškozuje zdravou tkáň. Přípravek je možné používat pro všechny cílové druhy zvířat, vyjma ryb a obojživelníků.
Složení: SUPEROXIDOVANÝ ROZTOK (kyselina chlorná, chlornan sodný, chlordioxid, chloridsodný, peroxid vodíku, ozón)
Návod na použití: Aplikujte neředěný roztok na poraněná
místa postřikem, omýváním, koupelí, potíráním navlhčeným
tamponem, přiložením gázy navlhčené v roztoku nebo vlhkou
terapií podle potřeby i vícekrát denně. V případě potřeby odstraňte nadbytečné ochlupení z poraněné oblasti. Roztok není
třeba oplachovat. Přípravek je možné kombinovat s dezinfekčními či saponátovými prostředky.
Balení: Roztok v plastové lahvi s mechanickým rozprašovačem o objemu 115 ml a 500 ml, kanystr o objemu 5 litrů
Doba použitelnosti: 12 měsíců, spotřebujte do 6 měsíců
po prvním otevření balení.

SkinMed®
Super HydroGel

NOVĚ

Je hydroaktivní gel určený pro ošetření
a rychlejší hojení všech typů ran (po
(pooperačních,
kousných,
bodných, sečných, tržných) a to jak povrchových, tak i velmi hlubokých. Dále při popáleninách, dekubitech, pohmožděninách, kožních
vředech,
podráždění
kůže. Velmi vhodný také
k běžnému mechanickému ošetření drobných
ran. Je indikován k ošetření meziprstních prostorů
a záhybů kůže.
Hydratuje ránu, snižuje mikrobiální zátěž
ran, snižuje možnost sekundární infekce, vytváří vlhké
prostředí a snižuje alkalické pH v ráně, čímž napomáhá
organizmu rozvinout vlastní proces hojení. Uvolňuje nekrózy
a devitalizovanou tkáň.
Konzistence gelu je optimální pro aplikace ve všech polohách (nestéká), výborně přilne k místu rány či kožního defektu. Zajišťuje atraumatický převaz ran. Zkracuje dobu hojení.
Aplikace je bezbolestná, neštípe a nedráždí. Bezpečný také
při olízání či v případě požití. Přípravek je možné používat pro
všechny cílové druhy zvířat, vyjma ryb a obojživelníků.
Složení: SkinMed® Super roztok (97,16%), carbomer, trietanolamin
Návod na použití: Očistěte ránu od mechanických nečistot
včetně srsti, chlupů, peří apod.
Důsledně vypláchněte ránu až ke spodině oplachovým roztokem SkinMed® Super. Následně aplikujte gel z originálního
balení přímo na defekt, tak aby kopíroval jeho okraje v dostatečně silné vrstvě. Je-li nutno použít krytí, při každé výměně
aplikujte dostatečné množství gelu přímo na defekt. Aplikujte
3-4x denně dokud se rána nezahojí. Gel je kompatibilní se všemi materiály pro krytí ran. V případě potřeby je možná kombinace s dalšími přípravky stanovenými veterinárním lékařem
včetně injekční aplikace antibiotik, nesteroidních antiflogistik
a dalších preparátů.
Nepoužívat současně lokálními ATB v kolagenových nosičích.
Může dojít ke snížení lokálních účinků ATB.
Balení: Hustý gel v tubě o objemu 30 g a 120 g
Doba použitelnosti: 18 měsíců

SkinMed® NOVĚ
StomaGel HY
Hydrogel s kyselinou hyaluronovou určený k ošetření dutiny ústní s antimikrobiálním a regeneračním účinkem.
Je veterinární přípravek ve formě gelu, který
podporuje hojení v dutině ústní. Je určen
pro ošetření dutiny ústní a zubů při poranění,
chirurgických zákrocích (poškozené dásně, extrakce zubů, ošetření oronazálních píštělí atd.),
po odstranění zubního kamene, popáleninách
a většině akutních i chronických zánětů. Pomáhá zastavit krvácení, zklidňuje defekt sliznice, snižuje bolest a otok. Kyselina hyaluronová
urychluje proces hojení, eliminuje zjizvení.
Gel hydratuje ránu, snižuje mikrobiální zátěž ran, snižuje možnost sekundární infekce, vytváří vlhké prostředí,
čímž napomáhá organizmu rozvinout vlastní proces hojení.
Konzistence gelu je optimální pro aplikace ve všech polohách (nestéká), výborně přilne k místu rány. Zkracuje dobu
hojení.
Aplikace je bezbolestná, neštípe a nedráždí. Přípravek je možné používat pro všechny cílové druhy zvířat, vyjma ryb a obojživelníků.
Složení: SkinMed® Super roztok (94,96%), hyaluronát sodný
(1,44%), hydroxyetylcelulóza, tetraboritan sodný
Návod na použití: Očistěte ránu od mechanických nečistot.
Vypláchněte ránu pro lepší efekt hojení oplachovým roztokem
SkinMed® Super. Následně aplikujte gel přímo na defekt, tak
aby kopíroval jeho okraje rány v dostatečné vrstvě. Aplikujte
3-4x denně dokud se rána nezahojí. V případě potřeby je možná kombinace s dalšími přípravky stanovenými veterinárním
lékařem včetně injekční aplikace antibiotik, nesteroidních antiflogistik a dalších preparátů. Nepoužívat současně s lokálními
ATB v kolagenových nosičích. Může dojít ke snížení lokálních
účinků ATB.
Balení: Hustý gel v tubě s aplikátorem o objemu 30 g
Doba použitelnosti: 18 měsíců

SkinMed®
Aural HydroGel

NOVĚ

Je veterinární přípravek ve formě gelu s antimikrobiálním účinkem, který je určen pro ošetření
zevního zvukovodu ucha při poranění a při
většině akutních i chronických zánětů ucha.
Možno aplikovat i při poškození ušního bubínku.
Gel hydratuje, snižuje mikrobiální zátěž,
snižuje možnost sekundární infekce, vytváří vlhké prostředí, čímž napomáhá organizmu
rozvinout vlastní proces hojení. Zklidňuje postižené místo, snižuje bolest a otok. Zkracuje dobu
hojení. Podporuje rozpouštění ušního mazu.
Konzistence gelu je optimální pro aplikaci
do zevního zvukovodu.
Aplikace je bezbolestná, neštípe a nedráždí. Přípravek je možné používat pro všechny cílové
druhy zvířat, vyjma ryb a obojživelníků.
Složení: SkinMed® Super roztok (97,16%), carbomer, trietanolamin
Návod na použití: Aplikujte gel do zvukovodu v dostatečném množství, jemně masírujte bázi zvukovodu tak, aby došlo
k optimální distribuci gelu uvnitř zvukovodu. Opakujte aplikaci
2x denně, případně podle potřeby i vícekrát denně. V případě
potřeby je možná kombinace s dalšími přípravky stanovenými
veterinárním lékařem včetně injekční aplikace antibiotik, nesteroidních antiflogistik a dalších preparátů. Nepoužívat současně
s lokálními ATB v kolagenových nosičích. Může dojít ke snížení
lokálních účinků ATB.
Balení: Řídký gel v plastové lahvi s pružným aplikátorem o objemu 60 g
Doba použitelnosti: 18 měsíců

SkinMed® Otic
Je ušní roztok určený k běžnému čištění uší psů a koček a k prevenci nadměrné tvorby ušního mazu.
Kontraindikace: Nesmí se aplikovat do
zevního zvukovodu, pokud je podezření
na porušení bubínku.
Složení: Isopropylalcohol, propylenglykol, triton – X, linalyl acetát
Návod na použití: Aplikujte několik kapek do zevního zvukovodu ucha a jemně
masírujte bázi ušního boltce. Po rozpuštění ušního mazu nechejte zvíře zatřepat
hlavou. Zbytky mazu odstraňte kouskem
vaty. Podle potřeby, podle stavu ucha a
množství mazu se ošetření opakuje jedjed
nou až třikrát denně, popř. 1x týdně.
Balení: Roztok v plastové lahvi s pružným aplikátorem o obje
objemu 60 ml a 130 ml
Doba použitelnosti: 36 měsíců

SkinMed® Chlorhexidin
Shampoo 4% a 0,5%

SkinMed®
Chlorhexidin Spray

4%

Jsou koncentrované antimikrobiální šampony pro psy,
kočky a koně, který jsou určeny pro prevenci i léčbu
zánětů kůže a při problémech se srstí. Snižují množství
bakterií i kvasinek kolonizujících kůži, odstraňují nečistoty,
odumřelou tkáň, zaschlý hnis a krev. Při jejich použití se zvyšuje
hydratace kůže a obnovuje se její přirozené prostředí. Oba
přípravky mají mimo dezinfekčních a čistících vlastností také
deodorační efekt a usnadňují rozčesávání srsti.
Použít je lze samostatně nebo jako doplňkovou léčbu.
Kombinovat se mohou s dalšími přípravky včetně antibiotik
a/nebo protizánětlivých přípravků. Velmi vhodné je použití
SkinMed® Chlorhexidin Shampoo 4% při diagnóze seboroická
dermatitida, která se vyskytuje velmi často při hormonálních
poruchách (hypotyreóza, Cushinguv syndrom…), atopiích či
potravních alergiích a intolerancích.
Jsou vhodné pro dlouhodobé použití.
Složení: SkinMed® Chlorhexidin Shampoo 4%: chlorhexidin
diacetát 4% + pomocné látky
SkinMed® Chlorhexidin Shampoo 0,5%: chlorhexidin diacetát
0,5% + pomocné látky
Návod na použití: Zvíře se důkladně smáčí teplou vodou.
Nanese se dostatek šamponu, aby se vytvořila pěna, a je-li to
nutné, přidá se více vody. Po dobu 2 – 5 minut se přípravek
masíruje do srsti a pokožky. Potom se srst a pokožka důkladně
opláchne čistou vodou. Je-li zapotřebí, lze provést druhou
aplikaci šamponu. Nakonec se srst důkladně vysuší. Postup je
možno opakovat podle potřeby a podle stavu kůže a srsti za
1 - 7 dní. Po zlepšení stavu kůže a srsti lze intervaly koupelí
prodloužit.
Balení:
SkinMed® Chlorhexidin Shampoo 4%: hustý roztok v plastové
lahvi o objemu 236 ml
SkinMed® Chlorhexidin Shampoo 0,5%: hustý roztok v plastové
lahvi o objemu 236 ml a 1 litr
Doba použitelnosti: 24 měsíců

Je modrý až modrozelený roztok ve formě spreje
a obsahuje antiseptickou látku chlorhexidin, která má
dezinfekční účinek.
Přípravek je určen pro lokální ošetření a k dezinfekci
operačního a injekčního pole, pupečního pahýlu novorozeňat, kůže, paznehtů a zevních rodidel. Dále je přípravek
vhodný k dezinfekci rukou a k veškeré povrchové dezinfekci
(např. nástrojů, operačního zařízení, vyšetřovacích stolů, psích
kotců aj.). Jeho použití je schváleno pro skot, prasata, drůbež,
psy a kočky.
Složení: Chlorhexidin diacetát 10,84 mg/g + pomocné látky
Návod na použití: Přípravek se aplikuje jako sprej ze
vzdálenosti 15 – 20 cm. Před použitím je přípravek nutno
protřepat. Ošetření lze provést opakovaně podle potřeby. Jen
k zevnímu použití. Přípravek se nesmí používat k dezinfekci
struků a vemene dojnic. U přecitlivělých jedinců může dojít
k přechodným lokálním reakcím.
Upozornění: Přípravek je pod stálým tlakem. Chraňte před
přímým slunečním svitem a nevystavujte teplotám nad 50°C.
Nepoškozovat tlakový obal.
Balení: Sprej v tlakové nádobě o objemu 150 ml a 300 ml
Doba použitelnosti: 24 měsíců

Více informací o produktech
řady SkinMed® naleznete na
www.cymedica.cz
v sekci Produkty.
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