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Rad SkinMed® 
A. Superoxidované roztoky a gély
B. Produkty s chlorhexidínom
C. Čistiaci roztok do uší

A. Superoxidované roztoky a gély  
Sú vyrobené pomocou patentovanej technológie ECA 
(Electro Chemical Activation) a pôsobia na báze kont
rolovaných reaktívnych kyslíkových radikálov. Všetky 
produkty tohto radu majú baktericídne, fungicídne, 
sporocídne a vírusinaktivujúce účinky. Zároveň bol 
po tvrdený ich baktericídny účinok na MRSA (methici
lin rezistentný Staphylococcus aureus). 
Superoxidované roztoky a gély sú určené na ošetrenie 
a regeneráciu kože, slizníc, kožných aj slizničných 

rán. Je ich možné využiť pri metóde vlhkého hojenia 
rán. Roztoky i gély sú vel�mi komfortné na použitie. 
Pred aplikáciou ich nie je potrebné riediť, po aplikácii 
sa neoplachujú, sú bezfarebné. Ich použitie je bezbo
lestné, neštípe a nedráždi. Liečba týmito prípravkami 
môže byť dlhodobá, a to bez vzniku rezistencie. 
Tieto roztoky i gély sú kompatibilné s väčšinou veteri
nárnych prípravkov, liekov a zdravotníckych pomôcok. 
Je možné ich používať pri všetkých ciel�ových dru-
hoch zvierat, okrem rýb a obojživelníkov. 

Aktuálne v ponuke: SkinMed® Super roztok, 
SkinMed® Super HydroGel, SkinMed® Hydrogel HY, 
SkinMed® Aural HydroGel, SkinMed® StomaGel HY,
SkinMed® Ophtal

B. Produkty s chlorhexidínom
Chlorhexidín je chemické antiseptikum. Jeho úči nok 
na baktérie, kvasinky, vírusy a popr. i plesne závisí od 
jeho koncentrácie. V nižších koncentráciách (okolo 
5 mg/g = 0,5% koncentrácia) je účinok chlorhexidínu 
baktericídny na väčšinu gram pozitívnych i gram nega
tívnych baktérií. Vo vyšších koncentráciách (obvykle 
od 20 mg/g = 2% koncentrácia) zahubí taktiež kva
sinky, niektoré obalené vírusy a plesne. Mechanizmus SkinMed®
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účinku je založený na rozrušení bunkovej membrány, 
nie na inaktivácii ATPázy, ako sa skôr myslelo. Pri po
užití prípravkov s vyššou koncentráciou chlorhexidínu 
je potrebné dbať o to, aby neprišli do kontaktu s očami 
(mohlo by dôjsť ku vzniku rohovkového vredu) a s vnú
torným uchom (hrozí strata sluchu). 
V nízkych kon centráciách sa používa tiež v niektorých 
roztokoch na kontaktné šošovky. 
Pri zvieratách sa najčastejšie používa na povrchovú 
dezinfekciu rán a/alebo ako antiseptický šampón, 
popr. ako sú časť ušných kvapiek. Jeho baktericíd
ny účinok je vyšší v porovnaní s použitím prípravkov 
s povidónjódom alebo s roztokom soli a má zvyškový 
účinok až 6 hodín. Medicinálne šampóny s chlorhexi
dínom používame v rámci prevencie aj liečby a to aj 
v samostatnej lokálnej alebo kombinovanej terapii 
(s antibiotikami, an timykotikami, kortikoidmi). Jeho 
primárnym efektom je, že výrazne znižuje množstvo 
baktérií i kvasiniek koloni zujúcich kožu. Sekundárnym 
efektom je, že odstraňuje nečistoty, odumreté tkani
vo, zaschnutý hnis a krv, ktoré sú inak živnou pôdou 
pre baktérie a kvasinky. Pre ošetrené zviera je vel�kým 
bonusom zníženie svrbenia kože. Majitel� ocení odstrá
nenie zápachu a l�ahké rozčesávanie srsti. Medicinálne 
šampóny s obsahom chlorhexidínu kožu taktiež hydra
tujú a pomáhajú tak obno vovať prirodzené prostredie 

kože. Vel�mi dôležitá je tiež možnosť dlhodobého pou
žitia týchto šampónov. 

Aktuálne v ponuke: SkinMed® Chlorhexidin Shampoo 
0,5% a 4%, SkinMed® Chlorhexidin Spray, SkinMed® 
Chlorhex Gél 2% 

C. Čistiaci roztok do uší
Hlavnou funkciou čistiacich ušných roztokov je pre
vencia vzniku zápalov kože vonkajšieho zvukovodu 
(otitis exter na), kde najčastejšími pôvodcami zápalov 
sú baktérie, kvasinky a plesne. Zloženie týchto rozto
kov musí teda obsahovať látky, ktoré sú schopné pô
vodcu zápalu usmrtiť a odstrániť. K takým patrí napr. 
izopropyl alkohol (silná antiseptická látka) a Triton 
X100 (lyzu je bakteriálnu stenu). Zároveň by tieto roz
toky nemali príliš vysúšať. 

Aktuálne v ponuke: SkinMed®  Otic  

SkinMed®
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SkinMed® Super Hydrogel  
Hydrogél určený na ošetrenie poranenej kože a slizníc.

Charakteristika: SkinMed® Super HydroGel je hydro
aktívny gél určený na ošetrenie a rýchlejšie hojenie 
všetkých typov rán. Aplikácia je bezbolestná, neští
pe a nedráždi. SkinMed® Super HydroGel hydratu-
je ranu, znižuje mikrobiálnu záťaž rán, zabraňuje 
vzniku sekundárnej infekcie, vytvára vlhké prostre-
die a znižuje alkalické pH v rane, čím napomáha or-
ganizmu rozvinúť vlastný proces hojenia. Uvol�ňuje 
nekrózy a devitalizované tkanivo. Konzistencia gélu je 
optimálna na aplikáciu vo všetkých polohách (neste
ká), výborne pril�ne k miestu rany či kožného defektu. 
Zaisťuje atraumatický preväz rán.

Skracuje dobu hojenia. Nealergizujúci, bezpečný aj
pri olízaní či v prípade požitia.

Indikácie: Prípravok je určený na ošetrenie porane-
nej kože a slizníc resp. na rýchlejšie hojenie všetkých 
typov rán (pooperačných, po uhryznutí, bodných, seč
ných, tržných) a to povrchových aj vel�mi hlbokých rán. 
Ďalej pri popáleninách, dekubitoch, pomliaždeninách, 
kožných vredoch, podráždení kože. Vel�mi vhodný aj 
na bežné ošetrenie drobných rán, napr. po odstránení 
kliešťa. Je indikovaný na ošetrovanie medzi prstových 
priestorov a záhybov kože. 

Ciel�ový druh zvierat: Prípravok je možné používať pri 
všetkých ciel�ových druhoch zvierat, okrem rýb a oboj
živelníkov.

Zloženie: SkinMed® Super roztok (97,16%), carbomer, 
trietanolamin.

Návod na použitie: Očistite ranu od mechanických 
nečistôt vrátane srsti, chlpov, peria apod. Dôsledne 
vypláchnite ranu až ku spodine výplachovým rozto
kom SkinMed® Super. Následne aplikujte gél z origi
nálneho balenia priamo na defekt tak, aby kopíroval 
jeho okraje v dostatočne silnej vrstve.  Ak je potrebné SkinMed®

A. Superoxidované roztoky a gély
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ne obaly po vypláchnutí vodou môžu byť odstraňované 
spoločne s komunálnym odpadom.

Držitel� rozhodnutia o schválení: 
Cymedica spol. s r.o.

Číslo schválenia veterinárneho
prípravku: 097/DD/17S

použiť krytie, pri každej výmene aplikujte dostatočné 
množstvo gélu priamo na defekt. Aplikujte 34x den
ne, pokým sa rana nezahojí. Gél je kompatibilný so 
všetkými materiálmi na krytie rán. V prípade potreby 
je možná kombinácia s ďalšími preparátmi vrátane in
jekčnej aplikácie antibiotík, nesteroidných antiflogis
tík a ďalších preparátov.

Balenie: Hustý číry gél v hliníkových tubách s obje
mom 30 g a 120 g, vložených do papierových škatu
liek. NOVINKA vel�ké balenie v plastovej fl�aške s ob-
jemom 500 ml.

Čas použitel�nosti: 18 mesiacov.

Upozornenie: Nepoužívať súčasne s lokálnymi ATB 
(antibiotikami) v kolagénových nosičoch. Môže dôjsť 
ku zníženiu lokálnych účinkov ATB. Nepoužívať pri 
alergii na niektorú zo zložiek.

Zaobchádzanie a uchovávanie: Dlhodobo uchovávaj
te v pôvodných obaloch, mimo dosahu detí, v chlade 
a tme, krátkodobo (pri používaní) možno uchovávať 
maximálne do teploty 30°C. Malé množstvo prípravku 
je možné zneškodniť zriedením vodou a spláchnutím 
do odpadovej kanalizácie. Prípravok je číry gél. Prázd

A. Superoxidované roztoky a gély
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A. Superoxidované roztoky a gély

SkinMed®
HydroGel HY  
Charakteristika:  SkinMed® HydroGel HY je veterinár
ny prípravok vo forme gélu s kyselinou hyalurónovou, 
ktorý podporuje hojenie poškodenej kože a slizníc. Gél 
hydratuje ranu, znižuje mikrobiálnu záťaž, zabraňu-
je vzniku sekundárnej infekcie, vytvára vlhké pro-
stredie, čím napomáha organizmu rozvinúť vlastný 
proces hojenia. Pomáha zastaviť krvácanie, tíši de
fekty, znižuje bolesť a opuch. Kyselina hyalurónová 
urýchl�uje proces hojenia, bráni ukladaniu kolagénu 
a tým eliminuje zjazvenie.

Konzistencia gélu je optimálna na aplikáciu vo všet
kých polohách (nesteká), výborne prilipne k miestu 
rany. Aplikácia je bezbolestná, neštípe a nedráždi. Gél 
je bezpečný taktiež pri olízaní či v prípade požitia.

Indikácie: Na lokálnu aplikáciu na nehojace sa rany 
(vredy, praskliny, trhliny, píšťaly) a popáleniny, roz
padnuté operačné rany, pooperačné a postraumatické 
rany. Ošetrenie má antimikrobiálny a regeneračný úči
nok. Používa sa predovšetkým na rany v granulačnej 
a epitelizačnej fáze hojenia. 

Ciel�ový druh zvierat: Prípravok je možné používať pri 
všetkých ciel�ových druhoch zvierat, okrem rýb a oboj
živelníkov.

Zloženie: superoxidovaný roztok (94,96%), hyaluronát 
sodný (1,44%), hydroxyetylcelulóza, tetraboritan sod
ný.

Návod na použití: Očistite ranu od mechanických ne
čistôt. Vypláchnite ranu oplachovým roztokom Skin
Med® Super. Gél aplikujte priamo na defekt, tak aby 
kopíroval okraje rany v dostatočnej vrstve. Ranu je 
možné prekryť neadherentným krytím a gél aplikovať SkinMed®
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1x za 1  2 dni. V prípade hojenia bez krytia odporúča
me aplikáciu 23x denne. Je možná kombinácia s ďal
šími preparátmi vrátane injekčnej aplikácie antibiotík, 
nesteroidných antiflogistík a ďalších preparátov.

Balenie: Hustý číry gél v plastovej fl�aštičke s mecha
nickým aplikátorom s objemom 50 g.

Čas použitel�nosti: 18 mesiacov.

Upozornenie: Nepoužívať súčasne s lokálnymi ATB 
(antibiotikami) v kolagénových nosičoch. Môže dochá
dzať k zníženiu lokálneho účinku ATB. Nepoužívať pri 
alergii na niektorú zo zložiek.

Manipulácia a uchovávanie: Dlhodobo uchovávaj
te v pôvodných obaloch, mimo dosahu detí, v chlade 
a tme, krátkodobo (pri používaní) možno uchovávať 
maximálne do teploty 30°C. Malé množstvo prípravku 
je možné zneškodniť nariedením vodou a spláchnutím 
do odpadovej kanalizácie. Prípravok je číry gél. Prázd
ne obaly po vypláchnutí vodou môžu byť odstraňované 
spoločne s komunálnym odpadom.

Držitel� rozhodnutia o schválení: Cymedica spol. s.r.o.

Číslo schválenia veterinárneho prípravku:

A. Superoxidované roztoky a gély
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SkinMed® StomaGel HY  
Charakteristika: SkinMed® StomaGel HY je veterinár
ny prípravok vo forme gélu s kyselinou hyalurónovou, 
ktorý podporuje hojenie v ústnej dutine. Aplikácia je 
bezbolestná, neštípe a nedráždi. Gél hydratuje ranu, 
znižuje mikrobiálnu záťaž rán, zabraňuje vzniku sekun
dárnej infekcie, vytvára vlhké prostredie, čím napomá
ha organizmu rozvinúť vlastný proces hojenia. Pomáha 
zastaviť krvácanie, upokojuje defekt sliznice, znižuje 
bolesť a opuch. Kyselina hyalurónová urýchl�uje pro
ces hojenia, eliminuje zjazvenie. Konzistencia gélu 
je optimálna na aplikáciu vo všetkých polohách (nes
teká), výborne pril�ne na ranu. Skracuje čas hojenia.  
Nealergizujúci, bezpečný (aj pri olízaní či i v prípade 
požitia.

Indikácia: Prípravok je určený na ošetrenie ústnej 
dutiny a zubov a má antimikrobiálny a regeneračný 
účinok. Indikovaný je pri poranení, chirurgických zá
krokoch (prerastené ďasná, extrakcia zubov, ošetrenie 
oronazálnych píšťal atď.), po odstránení zubného ka
meňa, popáleninách a väčšine akútnych i chronických 
zápalov v ústnej dutine.

Ciel�ový druh zvierat: Prípravok je možné používať pri
všetkých ciel�ových druhoch zvierat, okrem rýb a oboj
živelníkov.

Zloženie: superoxidovaný roztok (94,96%), hyaluronát 
sodný (1,44%), hydroxyetylcelulóza, tetraboritan sod
ný.

Návod na použitie: Očistite ranu od mechanických 
nečistôt. Vypláchnite ranu pre lepší efekt hojenia 
oplachovým roztokom SkinMed® Super. Následne 
aplikujte gél priamo na defekt tak, aby kopíroval jeho 
okraje rany v dostatočnej vrstve. Aplikujte 3  4x denne 
pokým sa rana nezahojí. V prípade potreby je možná 
kombinácia s ďalšími preparátmi vrátane injekčnej 
aplikácie antibiotík, nesteroidných antiflogistík a ďal
ších preparátov.SkinMed®

A. Superoxidované roztoky a gély
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Balenie: Hustý číry gél v hliníkovej tube s objemom 
30g, vložený do papierovej škatul�ky.

Čas použitel�nosti: 18 mesiacov.

Upozornenie: Nepoužívať súčasne s lokálnymi ATB 
(antibiotikami) v kolagénových nosičoch. Môže dôjsť 
ku zníženiu lokálnych účinkov ATB. Nepoužívať v prí
pade alergie na niektorú zo zložiek.

Zaobchádzanie a uchovávanie: Dlhodobo uchovávaj
te v pôvodných obaloch, mimo dosahu detí, v chlade 
a tme, krátkodobo (pri používaní) možno uchovávať 
maximálne do teploty 30°C. Malé množstvo prípravku 
je možné zneškodniť zriedením vodou a spláchnutím 
do odpadovej kanalizácie. Prípravok je číry gél. Prázd
ne obaly po vypláchnutí vodou môžu byť odstraňované 
spoločne s komunálnym odpadom.

Držitel� rozhodnutia o schválení:
Cymedica spol. s r.o.

Číslo schválenia veterinárneho prípravku: 
095/R/17S

A. Superoxidované roztoky a gély
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SkinMed® Aural HydroGel
Charakteristika: SkinMed® Aural HydroGel je vete
rinárny prípravok vo forme gélu, ktorý je určený na 
ošetrenie vonkajšieho zvukovodu ucha pri poranení 
a pri väčšine akútnych i chronických zápalov ucha. 
Aplikácia je bezbolestná, gél neštípe, nedráždi, hy
dratuje, znižuje mikrobiálnu záťaž, zabraňuje vzniku 
sekundárnej infekcie, vytvára vlhké prostredie, čím 
napomáha organizmu rozvinúť vlastný proces hojenia. 
Tíši postihnuté miesto, znižuje bolesť a opuch. Podpo
ruje rozpúšťanie ušného mazu. Skracuje čas hojenia. 
Konzistencia gélu je optimálna na aplikáciu do vonkaj
šieho zvukovodu. Nealergizujúci, bezpečný.

Indikácie: SkinMed® Aural HydroGel je veterinárny 
prípravok vo forme gélu, ktorý je určený na ošetrenie 
vonkajšieho zvukovodu ucha pri poranení a pri väčšine  
akútnych chronických zápalov ucha. Má antimikrobi
álny efekt. Možno aplikovať i pri ruptúre ušného bu
bienka.

Ciel�ový druh zvierat: Prípravok je možné používať pri 
všetkých ciel�ových druhoch zvierat, okrem rýb a oboj
živelníkov.

Zloženie: SkinMed® Super roztok (97,16%), Carbomer, 
Trietanolamin.

Návod na použitie: Gél aplikujte do zvukovodu v dos
tatočnom množstve, jemne masírujte bázu zvukovodu 
tak, aby došlo k optimálnej distribúcii gélu vnútri zvu
kovodu. Aplikáciu opakujte 2x denne, prípadne podl�a 
potreby i viackrát denne. V prípade potreby je možná 
kombinácia s ďalšími preparátmi na liečbu ucha, vrá
tane antibiotík, antimykotík a ďalších preparátov.

Balenie: Riedky číry gél v plastovej nádobke s ohyb
ným gumovým aplikátorom s objemom 60 g.

SkinMed®

A. Superoxidované roztoky a gély
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Čas použitel�nosti: 18 mesiacov. 

Upozornenie: Nepoužívať pri alergiách na niektorú zo 
zložiek. Zaobchádzanie a uchovávanie: Dlhodobo ucho
vávajte v pôvodných obaloch, mimo dosahu detí, v chla
de a tme, krátkodobo (pri používaní) možno uchovávať 
maximálne do teploty 30°C. Malé množstvo prípravku 
je možné zneškodniť zriedením vodou a spláchnutím 
do odpadovej kanalizácie. Prípravok je číry gél. Prázd
ne obaly po vypláchnutí vodou môžu byť odstraňované 
spoločne s komunálnym odpadom.

Držitel� rozhodnutia o schválení: 
Cymedica spol. s r.o.

Číslo schválenia veterinárneho prípravku: 096/R/17S

A. Superoxidované roztoky a gély



12

SkinMed® Super  
Charakteristika: SkinMed® Super je superoxidovaný, 
pH neutrálny roztok na lokálne použitie, nedráždivý 
a nealergizujúci. Vychádza z patentovanej tech nológie 
ECA (Electro Chemical Activation). Veterinárny prípra
vok pôsobí vďaka kontrolovaným reaktívnym kyslíkovým 
radikálom. Tým znižuje mikrobiálnu záťaž rán a vytvára 
vlhké prostredie, čím napomáha organizmu rozvinúť 
vlastný proces hojenia. Aplikácia je bezbolestná, neští
pe a nedráždi, nepoškodzuje zdravé tkanivo.

Indikácie: Prípravok je určený na aplikáciu na porane-
nú kožu alebo sliznicu za účelom vyčistenia rany, zní-
ženia rizika infekcie, sepsy, hniloby a zápachu z rany. 
Je vhodný na ošetrenie a podporu hojenia (liečbu) akút

nych a  chronických rán, odrenín, popálenín a ulcerácií 
vo všetkých štádiách hojenia (očistenie, výplach a vlhče
nie). Na zníženie mikrobiálnej záťaže operačných rán, 
poranenej kože a sliznice, chronických nehojacich sa 
rán, preležanín a povrchu kože pri infekčných a plesňo
vých ochoreniach kože. Na ošetrenie srsti a kože za úče
lom odstránenia nečistôt a zápachu; drobných rán, napr. 
po odstránení kliešťa; medziprstových priestorov a zá
hybov kože; poranenia ďasien a sliznice ústnej dutiny.

Ciel�ový druh zvierat: Prípravok je možné používať pri 
všetkých ciel�ových druhoch zvierat okrem rýb a obojži
velníkov.

Zloženie: superoxidovaný roztok (kyselina chlórna, 
chlórnan sodný, chlordioxid, chlorid sodný, peroxid vo
díka, ozón).

Návod na použitie: Aplikujte neriedený roztok na pora
nené miesta postrekom, omývaním, kúpel�om, potie
raním navlhčeným tampónom, priložením gázy navlh
čenej v roztoku alebo vlhkou terapiou podl�a potreby aj 
viackrát denne. V prípade potreby odstráňte nadbytoč
né ochlpenie z poranenej oblasti. Roztok nie je potreb
né oplachovať. Prípravok je možné kombinovať s dezin
fekčnými či saponátovými prostriedkami.SkinMed®

A. Superoxidované roztoky a gély
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Držitel� rozhodnutia o schválení: 
Cymedica spol. s r.o.

Číslo schválenia veterinárneho  
prípravku: 030/DD/14S

Balenie: Roztok v plastovej nádobe s mechanickým roz
prašovačom s objemom 115 ml a 500 ml, kanister s ob
jemom 5 litrov.

Čas použitel�nosti: 12 mesiacov, spotrebujte do 6 me
siacov po prvom otvorení balenia. 

Upozornenie: Prípravok by sa nemal dostať do styku 
s kyselinami (riziko úniku malého množstva plynného 
chlóru). 

Manipulácia a uchovávanie: Uchovávajte pri teplote 
do 25 °C. Mimo dosahu detí, v chlade a tme, oddelene od 
potravín, nápojov a krmív. Krátkodobo (pri používaní) je 
možné skladovať maximálne do teploty 30°C. Neucho
vávajte na slnku a v blízkosti zdroja tepla. Chráňte pred 
mrazom. 
Malé množstvo veterinárneho prípravku je možné 
zneškodniť zriedením vodou (1:10) 
a spláchnutím do bežnej odpadovej kanalizácie.
Prípravok je číra kvapalina so slabým zápachom chlóru.
Prázdne obaly po vypláchnutí vodou môžu byť odstraňo
vané spoločne s komunálnym odpadom.

A. Superoxidované roztoky a gély
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SkinMed® Ophtal 
Roztok na výplach očí a čistenie očného okolia.

Charakteristika: SkinMed® Ophtal je superoxidovaný, 
pH neutrálny roztok s extraktom z čučoriedok. Slúži 
na výplach svrbivých a podráždených očí a na čistenie 
očného okolia od nečistôt a prachu. V mieste aplikácie 
prispieva k zníženiu záťaže spôsobenej škodlivými mi-
kroorganizmami. Potláča prejavy tzv. „suchého oka“. 
Extrakt z čučoriedok upokojuje podráždené oči, zvyšu-
je ostrosť zraku a podporuje tvorbu kolagénu v oku. 
Prípravok je bezpečný na použitie pri všetkých druhoch 
zvierat. Aplikácia je bezbolestná, neštípe a nedráždi. 
Neobsahuje alkohol, steroidy ani antibiotiká.

Indikáce: Roztok na výplach očí a čistenie očného 
okolia. Veterinárny liečebnoochranný prípravok na 

vyplachovanie a čistenie svrbivých a podráždených 
očí, očného okolia a povrchových rán oka s extraktom 
z čučoriedok. Je vhodný aj pri zápaloch spojiviek alebo 
rohovky.

Ciel�ový druh zvierat: všetky druhy zvierat.

Zloženie: superoxidovaný roztok pH 7,2 99 % (voda, 
kyselina chlórna, chlórnan sodný, chlórdioxid, chlorid 
sodný, peroxid vodíka, ozón), čučoriedkový extrakt 1%.

Návod na použitie: Prípravok SkinMed® Ophtal apli
kujte ako neriedený roztok. Roztok môžete používať 
podl�a potreby. Aplikujte vždy 12 kvapky do každého 
oka 34krát denne. Na dôkladnejšie vyčistenie očného 
okolia navlhčite prípravkom vatu alebo gázu a miesto 
vyčistite. Roztok nie je potrebné oplachovať. Na vý
plach sa môže použiť väčšie množstvo objemu.

Balenie: 60 ml lahvička – fľaštička s kvapkadlom.

Čas použitel�nosti: 12 mesiacov, spotrebujte do 6 me
siacov po prvom otvorení balenie.

SkinMed®

A. Superoxidované roztoky a gély
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Upozornenie: Prípravok by sa nemal dostať do styku 
s kyselinami (riziko úniku malého množstva plynného 
chlóru). Nepoužívajte pri precitlivenosti zvieraťa na 
zložky prípravku. Veterinárny prípravok nie je náhra
dou veterinárnej starostlivosti a liečiv odporúčaných 
veterinárnym lekárom.

Manipulácia a uchovávanie: Uchovávať pri teplote do 
25°C. Uchovávať mimo dohl�adu a dosahu detí. Dlhodo
bo skladovať v pôvodných obaloch mimo dohl�adu a do
sahu detí, v chlade a tme. Krátkodobo (pri používaní) 
možno skladovať maximálne do teploty 30°C. Chrániť 
pred slnečným svetlom a mrazom. Neskladovať v blíz
kosti zdrojov tepla.

Držiteľ rozhodnutia o schválení, distribútor: 
Cymedica spol. s.r.o.

Číslo schválenia veterinárneho prípravku:  
151/R/21S

A. Superoxidované roztoky a gély

SkinMed®

Ophtal
SkinMed®

Ophtal

Roztok pro výplach 
očí a okolí

Roztok na výplach očí 
a čistenie očného okolia

60 ml

Roztok pro výplach 
očí a okolí

Roztok na výplach očí 
a čistenie očného okolia

60 ml

Šarže:
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Sk
in

M
ed

® O
ph

ta
l -

 ro
zt

ok
 p

ro
 v

ýp
la

ch
 o

čí 
a 

ok
ol

í
Vý

ro
bc

e:
 N

ew
W

at
er

M
ea

ni
ng

 s.
r.o

., P
ob

ře
žn

í 2
49

/4
6, 

Pr
ah

a 1
86

 00
, Č

es
ká

 re
pu

bl
ika

, w
w

w.
nw

m
-m

ed
.co

m
 

Di
st

rib
ut

or
 a

 d
rž

ite
l r

oz
ho

dn
ut

í o
 sc

hv
ál

en
í: 

 
Cy

m
ed

ica
, s

po
l. s

 r. 
o.

, P
od

 N
ád

ra
žím

 3
08

, H
oř

ov
ice

 2
68

 0
1,

 Č
es

ká
 re

pu
bl

ik
a, 

w
w

w.
cy

m
ed

ica
.co

m
Sk

la
do

va
t v

 ro
zm

ez
í t

ep
lo

t 5
°C

 - 3
0°

C.
 Č

tě
te

 p
říb

al
ov

ou
 in

fo
rm

ac
i!

Čí
slo

 sc
hv

ál
en

í v
et

er
in

ár
ní

ho
 p

říp
ra

vk
u 

25
7-

21
/C

Sk
in

M
ed

 O
ph

ta
l -

 ro
zt

ok
 n

a v
ýp

lac
h 

oč
í a

 či
ste

ni
e o

čn
éh

o 
ok

ol
ia

Vý
ro

bc
a: 

Ne
wW

at
er

M
ea

nin
g 

s.r
.o.

, P
ob

ře
žn

í 2
49

/4
6, 

Pr
ah

a 1
86

 00
, Č

es
ká

 Re
pu

bli
ka

, w
ww

.nw
m

-m
ed

.co
m

Dr
žit

eľ
 ro

zh
od

nu
tia

 o
 sc

hv
ále

ní
, d

ist
rib

út
or

:  
Cy

m
ed

ica
 sp

ol.
s.r

.o.
, P

od
 N

ád
ra

žím
 30

8, 
26

8 0
1, 

Če
sk

á R
ep

ub
lik

a, 
ww

w.
cy

m
ed

ica
.co

m
Sk

lad
ov

ať
 v 

ro
zm

ed
zí 

te
pl

ôt
 5

°C
 – 

30
°C

. U
ch

ov
áv

ať
 m

im
o 

do
hľ

ad
u 

a d
os

ah
u 

de
tí.

 P
re

d 
po

už
ití

m
 si

 
pr

eč
íta

jte
 p

íso
m

nú
 in

fo
rm

ác
iu

 p
re

 p
ou

žív
at

eľ
ov

. L
en

 p
re

 zv
ier

at
á!

 B
ez

 p
re

dp
isu

 ve
te

rin
ár

né
ho

 le
ká

ra
.

Čí
slo

 sc
hv

ále
ni

a v
et

er
in

ár
ne

ho
 p

ríp
ra

vk
u:

 1
51

/R
/2

1-
S



16

SkinMed® Chlorhexidin 
Shampoo 0,5%  
Charakteristika: SkinMed® Chlorhexidin Shampoo 
0,5% je koncentrovaný antimikrobiálny šampón 
pre psy, mačky a kone, ktorý je určený na prevenciu 
a liečbu zápalov kože, srsti a kožných derivátov a to 
samostatne ale aj v kombinácii s ďalšími prípravkami. 
Výrazne znižuje množstvo baktérií i kvasiniek koloni
zujúcich kožu. Odstraňuje nečistoty, odumreté tka
nivo, zasušený hnis a krv, ktoré sú inak živnou pôdou 
pre rast baktérií a kvasiniek. Pre ošetrené zviera je 
vel�kým bonusom zníženie svrbenia kože. Prispieva 
k odstráneniu zápachu a l�ahšiemu rozčesávaniu srs
ti. Zároveň kožu hydratuje a obnovuje jej prirodzené 
prostredie. Vel�mi dôležitá je tiež možnosť dlhodobého 
používania šampónu.

Indikácie: Prípravok patrí k medicinálnym šampónom 
s  obsahom chlorhexidínu a je určený na prevenciu 
a liečbu zápalov kože, srsti a kožných derivátov a to 
samostatne alebo v kombinácii s ďalšími preparátmi. 
Výrazne znižuje množstvo baktérií i kvasiniek koloni
zujúcich kožu. Odstraňuje nečistoty, odumreté tkanivo, 
zaschnutý hnis a krv, ktoré sú živnou pôdou pre baktérie 
a kvasinky. Pre ošetrené zviera je vel�kým bonusom zní
ženie svrbenia kože. Prispieva k odstráneniu zápachu 
a l�ahkému rozčesávaniu srsti. Zároveň kožu hydratuje 
a obnovuje prirodzené prostredie kože. Vel�mi dôležitá 
je taktiež možnosť dlhodobého použitia šampónu.

Kontraindikácie: Prípravok sa nesmie používať pri 
koňoch, ktorých mäso je určené na l�udský konzum. 

Ciel�ový druh zvierat:  pes, mačka, kôň.

Zloženie: Chlorhexidin diacetát 5 mg/g 
Pomocné látky*:Texapon NSO, Dehyton PK45, Plana
tacare 818 UP, Dow Corning 193, Cetiol HE, Parfum 
Green Tea, chlorid sodný, Celquat SC230M, Brilliant 
Blue FCF, kyselina citrónová, demineralizovaná voda 

SkinMed®

B. Produkty s chlórhexidínom
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Návod na použitie: SkinMed® Chlorhexidin Shampoo 
sa nanáša na vlhkú srsť zvierat v takom množstve, aby 
sa vytvorilo dostatok peny. Zviera sa dôkladne zmáča 
teplou vodou. Nanesie sa dostatok šampónu  (zvyčaj
ne pri stredne vel�kom psovi postačí 15 ml šampónu, 
resp. vel�ká polievková lyžica), aby sa vytvorila pena 
a ak je to nutné, pridá sa viac vody. Počas 2 – 5 minút 
sa veterinárny prípravok vtiera do srsti a pokožky. Po
tom sa srsť a pokožka dôkladne opláchne čistou vo
dou. Ak je potrebné, je možné urobiť druhú aplikáciu 
šampónu. Nakoniec sa srsť dôkladne vysuší. Postup 
je možné opakovať podl�a potreby a podl�a stavu kože 
a srsti o 1  7 dní. Po zlepšení stavu kože a srsti je mož
né intervaly kúpel�ov predl�žiť. 

Balenie: Hustejší tyrkysový roztok v plastových nádo
bách s objemom 236 ml a 1 liter. 

Čas použitel�nosti: 24 mesiacov. 

Upozornenie: Je nutné chrániť oči zvierat, aby nedoš
lo ku kontaktu s prípravkom. 
Prípravok nesmie zmrznúť.
Len pre zvieratá! Len na vonkajšie použitie! 
Uchovávanie: Prípravok sa skladuje pri teplote 15°C až 
25°C. Uchovávať mimo dohl�adu a dosahu detí. 

B. Produkty s chlórhexidínom

Držitel� rozhodnutia o schválení: 
Cymedica spol. s r.o.
Číslo schválenia veterinárneho prípravku: 
048/K/10S 

POZNÁMKA: Aké sú vlastnosti pomocných látok?
Sodium Lauryl Ether Sulfate (Texapon NSO) – zaisťuje viskozitu
a emulgačné vlastnosti
Cocamidopropyl Betine (Dehyton PK45) – posilňuje bariérovú
funkciu kože a má antistatický účinok
PEG-7 Glyceryl Cocoate (Cetiol HE) – zaisťuje požadovanú
rozpustnosť medicinálnych šampónov
Coco-Glucoside (Planatacare 818 UP) – má vynikajúce
dermatologické účinky
PEG-12 Dimethicone (Dow Corning 193) – kondicionér zvlhčuje
a zmäkčuje pokožku
Polyquarternium-10 (Celquat SC230M) – hydratuje pokožku
Green Tea – prírodný parfum, zvýrazňuje farbu srsti a vďaka
vysokému obsahu antioxidantov podporuje intenzívnejší rast srsti
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SkinMed®

SkinMed® Chlorhexidin 
Shampoo 4%  
Charakteristika: SkinMed Chlorhexidin Shampoo 4% 
je koncentrovaný  antimikrobiálny šampón pre psy, 
mačky a kone. 

Indikácie: Patrí k medicinálnym šampónom s vysokou 
koncentráciou účinnej látky chlorhexidín, je určený na 
liečbu/ doplnkovú liečbu pri problémoch s kožou a srs
ťou psov, mačiek a koní. Indikovaný je tiež pri diagnóze 
seboroickej dermatitídy. Prípravok má okrem dezin
fekčných vlastností tiež dezodoračný účinok a navra
cia lesk srsti liečených zvierat.

Kontraindikácie: Prípravok sa nesmie používať pri 
koňoch, ktorých mäso je určené na l�udský konzum. 

Ciel�ový druh zvierat: pes, mačka, kôň. 

Zloženie: Chlorhexidin diacetát 40 mg/g 
Pomocné látky: sodium lauryl ether sulfate, cocamo
dopropyl betine, cocoglukoside, PEG12 dimethico
ne, PEG7 glyceryl cocoate, parfum Green Tea, chlorid 
sodný, polyquarternium10, farbivo Brilliant Blue FCF, 
kyselina citrónová, demineralizovaná voda 

Návod na použitie: SkinMed® Chlorhexidin Shampoo 
sa nanáša na vlhkú srsť zvierat v takom množstve, aby 
sa vytvorilo dostatok peny. Zviera sa dôkladne zmáča 
teplou vodou. Nanesie sa dostatok šampónu (zvyčajne 
pri stredne vel�kom psovi postačí 15 ml, resp. polievko
vá lyžica), aby sa vytvorila pena a ak je to nutné, pridá 
sa viac vody. Počas 2 – 5 minút sa veterinárny prípravok 
vtiera do srsti a pokožky. Potom sa srsť a pokožka dô
kladne opláchne čistou vodou. Ak je potrebné, je možné 
urobiť druhú aplikáciu šampónu. Nakoniec sa srsť dô
kladne vysuší. Postup je možné opakovať podl�a potreby 
a podl�a stavu kože a srsti o 1  7 dní. Po zlepšení stavu 
kože a srsti je možné intervaly kúpel�ov predÍžiť. SkinMed®

B. Produkty s chlórhexidínom
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4%

funkciu kože a má antistatický účinok
PEG-7 Glyceryl Cocoate (Cetiol HE) – zaisťuje požadovanú
rozpustnosť medicinálnych šampónov
Coco-Glucoside (Planatacare 818 UP) – má vynikajúce
dermatologické účinky
PEG-12 Dimethicone (Dow Corning 193) – kondicionér zvlhčuje
a zmäkčuje pokožku
Polyquarternium-10 (Celquat SC230M) – hydratuje pokožku
Green Tea – prírodný parfum, zvýrazňuje farbu srsti a vďaka
vysokému obsahu antioxidantov podporuje intenzívnejší rast srsti

Balenie: Hustý tyrkysový roztok v plastovej nádobe 
s objemom 236 ml. 

Čas použitel�nosti: 24 mesiacov. 

Upozornenie: Je nutné chrániť oči zvierat, aby nedo
šlo ku kontaktu s veterinárnym prípravkom. Všetok 
nepoužitý veterinárny prípravok alebo odpad, ktorý 
pochádza z tohto prípravku je potrebné zlikvidovať 
v súlade s miestnymi právnymi predpismi.

Uchovávanie: Uchovávajte pri teplote 15°C až 25°C. 
Chráňte pred mrazom. Chráňte pred priamym slneč
ným žiarením. Uchovávať mimo dohl�adu a dosahu detí. 
Len pre zvieratá! Len na vonkajšie použitie! 
Pred použitím pretrepať! 

Držitel� rozhodnutia o schválení: 
Cymedica spol. s r.o.
Číslo schválenia veterinárneho prípravku:  
010/DD/16S 

POZNÁMKA: Aké sú vlastnosti pomocných látok?
Sodium Lauryl Ether Sulfate (Texapon NSO) – zaisťuje viskozitu
a emulgačné vlastnosti
Cocamidopropyl Betine (Dehyton PK45) – posilňuje bariérovú

B. Produkty s chlórhexidínom
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SkinMed®
Chlorhexidin Spray  
Charakteristika:  SkinMed® Spray je modrý až modro
zelený roztok vo forme spreja a obsahuje antiseptickú 
látku chlorhexidín, ktorá má dezinfekčný účinok.

Indikácie: Prípravok je určený na lokálne ošetrenie 
a dezinfekciu operačného a injekčného pol�a, pupoč
ného pahýl�u novorodencov, kože, paznechtov a von
kajších rodidiel. Ďalej je veterinárny prípravok vhodný 
na dezinfekciu rúk a na všetku povrchovú dezinfekciu 
(napr. nástrojov, operačného zariadenia, vyšetrova
cích stolov, psích kotercov atď.).

Ciel�ový druh zvierat:  hovädzí dobytok,  
ošípané, hydina, psy a mačky. 

Zloženie: 1 ml obsahuje:
Účinné látky:  Chlorhexidin diacetát 10,84 mg/g
Pomocné látky: Isopropylalkohol, Triton X100, Bril
liant Blue FCF, Voda demineralizovaná, Kyselina octo
vá 99%, Solkane 134a.

Návod na  použitie:  Prípravok sa aplikuje ako sprej zo 
vzdialenosti 15 – 20 cm. Pred použitím je potrebné prí
pravok pretrepať. Ošetrenie je možné opakovať podl�a 
potreby. Len na vonkajšie použitie. 
Prípravok sa nesmie používať na dezinfekciu strukov 
a vemena dojníc. Pri precitlivených jedincoch môže 
dôjsť k prechodným lokálnym reakciám.

Balenie: Sprej v tlakovej nádobe s obsahom 150 ml 
a 300 ml 

Čas použitel�nosti: 24 mesiacov. 

Upozornenie: Prípravok je pod stálym tlakom. 
Chráňte pred priamym slnečným svetlom a nevysta
vujte teplotám nad 50°C. Nepoškodzovať tlakový obal. 
Pri zasiahnutí očí vypláchnuť prúdom vody. 
Len pre zvieratá! Len na vonkajšie použitie!

Spôsob uchovávania: Prípravok sa uchováva pri tep
lote 15 25°C. Uchovávať mimo dohl�adu a dosahu detí. 

Držitel� rozhodnutia o schválení: Cymedica spol. s r.o.

Číslo schválenia veterinárneho prípravku:  
49/DD/10S

B. Produkty s chlórhexidínom
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C. Čistiaci roztok do uší

SkinMed® Otic  
Charakteristika: SkinMed® Otic je roztok na čistenie 
uší určený na bežné čistenie uší psov a mačiek a na 
prevenciu nadmernej tvorby ušného mazu. 

Indikáce: Prípravok je určený na prevenciu vzniku zá
palu kože vonkajšieho zvukovodu (otitis externa), kde 
sú najčastejšími pôvodcami zápalu baktérie, kvasinky 
a plesne. Zloženie prípravku SkinMed® Otic obsahuje 
zložky, ktoré pôvodcu zápalu usmrtia: izopropylakohol 
(silná antiseptická látka) a Triton X100 (rozpúšťa bak
teriálnu stenu).
Pri pacientoch, kde je tvorba ušného mazu vel�mi silná, 
je jeho rozpúšťanie potenciované ďalšou zložkou  pro
pylénglykolom.

Kontraindikácie: Nesmie sa aplikovať do vonkajšieho 
zvukovodu, ak je podozrenie na porušenie bubienka.

Ciel�ový druh zvierat: pes, mačka.

Zloženie: Isopropylalcohol 50 mg/g, Propylenglycol 
100 mg/g, Triton X100, Linalyl acetát, Brilliant Blue 
FCF, demineralizovaná voda.

Návod na použitie: Aplikujte niekol�ko kvapiek do 
vonkajšieho zvukovodu ucha a jemne masírujte bázu 

ušnice. Po rozpustení ušného mazu nechajte zviera 
zatrepať hlavou. Zvyšky mazu odstráňte kúskom vaty. 
Podl�a potreby, stavu ucha a množstva mazu sa ošetre
nie opakuje jeden až trikrát denne. Interval je možné 
predl�žiť až na 1 x týždenne. 

Balenie: Transparentný roztok v plastových nádobách 
s ohybným gumeným aplikátorom s objemom 60 ml 
a 130 ml.

Čas použitel�nosti: 36 mesiacov. 

Upozornenie: Len pre zvieratá!  
Len na vonkajšie použitie! 

Spôsob uchovávania: Prípravok sa uchováva  
pri teplote 15  25°C,  
mimo dosahu detí.

Držitel� rozhodnutia o schválení:  
Cymedica spol. s r.o.

Číslo schválenia veterinárneho  
prípravku: 47/K/10S
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SkinMed® Chlorhex 
Gél 2%  
Charakteristika: Dezinfekčný gél s chlórhexidínom 
na kožu a sliznice pre mačky, psy, hydinu, dobytok 
a ošípané.

Indikácie: Veterinárny prípravok je odporúčaný v prí
padoch hot spotu, ďalej na ošetrenie kože pri po 
dráždení (napr. po uhryznutí blchou, po odstránení 
kliešťa,..), pri zápalových procesoch kože a prípadoch 
alergických kožných ochorení. Prípravok je možné 
použiť aj ako kompletnú ochranu ústnej dutiny, kde 
znižuje záťaž výskytu nežiaducich mikroorganizmov 
a pôsobí proti tvorbe plaku.

Ciel�ový druh zvierat: hovädzí dobytok, ošípaná, hyd
ina, psy a mačky.

Zloženie: Účinná látka: Chlórhexidín diacetát 20 mg/g, 
Pomocné látky: Natrosol 250HHX, glycerín, dimethyl
sulfoxid, eumulgin CO 40, euxyl PE 9010, levandul�ový 
olej, voda čistená.

Návod na použitie: V prípade potreby vystrihajte po
stihnutú oblasť. Gél aplikujte priamo na postihnutú 
oblasť v dostatočnej vrstve a zabráňte zvieraťu v olizo
vaní si ošetrených miest. Opakujte tento postup aspoň 
2x denne.

Balenie: 100 g.

Čas použitel�nosti: 24 mesiacov. 

SkinMed®
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Upozornenie: Ak sa zhoršia prejavy podráždenia kože, 
zamedzte opätovnému používaniu prípravku a poraď
te sa s veterinárnym lekárom o ďalšom postupe. Nena
nášajte prípravok do očí a v okolí očí. Len pre zvieratá!

Manipulácia a uchovávanie: Uchovávajte pri teplote 
15 až 25°C. Chráňte pred mrazom. Chráňte pred pria
mym slnečným žiarením. Uchovávajte mimo dosahu 
a dohl�adu detí.

Držitel� rozhodnutia o schválení: 
Cymedica spol. s r.o.

Číslo schválenia veterinárneho prípravku:  
125/DD/21S

B. Produkty s chlórhexidínom
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