
SkinMed® Super 
roztoky & hydrogély

produkty vyrobené pomocou patentovanej techno-
lógie ECA (electro chemical activation), procesom 
tzv. superoxidácie na platinových doštičkách, ktoré 
pôsobia na báze kontrolovaných reaktívnych kyslíko-
vých radikálov. Všetky prípravky tohto radu je možné 
používať pri všetkých cieľových druhoch zvierat (ci-
cavce, vtáky, plazy), okrem rýb a obojživelníkov.

SkinMed® produkty  
na báze chlórhexidínu

keď účinok závisí od koncentrácie účinnej látky 
(0,5% koncentrácia zabíja baktérie, viac ako 
2% koncentrácia zabíja baktérie, kvasinky, plesne  
a niektoré obalené vírusy). Všeobecne je baktericídny 
účinok chlórhexidínu vyšší v porovnaní  s prípravkami 
s povidónjódom a má zvyškový účinok až 6 hodín.

SkinMed® Super roztok

115 ml
500  ml
5 litrov

236  ml
1 liter

30  g
120  g
500  g

236  ml 
Najnovšie 
aj 1 liter – 
dostupné 

na prelome 
2021/22

50  g
150  ml
300  ml 

30  g
60  ml

130  ml 

60  g

SkinMed® Super HydroGel

SkinMed® HydroGel HY

SkinMed® StomaGel HY 

SkinMed® Aural HydroGel

SkinMed®Spray

SkinMed® Otic

SkinMed® Chlorhexidin 
Shampoo 0,5%

ChlorGel 2%

SkinMed® Chlorhexidin 
Shampoo 4%

100 g 

Prvá výroba
ZIMA  

2021/2022.

SkinMed®Ophtal
Roztok na výplach očí a okolia  

vo fľaštičke s kvapkadlom
·        

• Superoxidovaný, pH neutrálny roztok 
s extraktom z čučoriedok.

• Na výplach a čistenie svrbivých 
a podráždených  očí, očného okolia 
a povrchových rán oka.

• Znižuje záťaž spôsobenú škodlivými 
mikroorganizmami a je vhodný i pri zápaloch 
spojiviek  alebo rohovky.

• Potláča prejavy tzv. „suchého oka“.

• Upokojuje  podráždené oči, zvyšuje ostrosť 
zraku a podporuje tvorbu kolagénu v oku.

Použitie: Prípravok SkinMed® Ophtal aplikujte ako 
neriedený roztok. Roztok môžete používať podľa 
potreby.
Aplikujte vždy 1 – 2 kvapky do každého oka
3 –  4 krát denne. Prípravok je bezpečný na 
použitie pri všetkých druhoch zvierat.
Aplikácia je bezbolestná, neštípe a nedráždi.
Neobsahuje alkohol, steroidy ani antibiotiká.
Skladovať v rozmedzí teplôt 5°C - 30°C.

Balenie: 60 ml

Veterinárny prípravok č. 151/R/21-S.

Viac informácií o všetkých produktoch radu SkinMed® nájdete na www.cymedica.com v sekcii Produkty.
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