
SkinMed®Ophtal
Roztok pro výplach očí a okolí  

v lahvičce s kapátkem
·        

•	 Superoxidovaný, pH neutrální roztok 
s extraktem z borůvek.

•	 Pro výplach a čištění svědivých 
a podrážděných očí, očního okolí 
a povrchových ran oka.

•	 Snižuje zátěž způsobenou škodlivými 
mikroorganismy a je vhodný i při zánětech 
spojivek nebo rohovky.

•	 Potlačuje projevy tzv. „suchého oka“.

•	 Zklidňuje podrážděné oči, zvyšuje ostrost 
zraku a podporuje tvorbu kolagenu v oku.

Použití: Přípravek SkinMed® Ophtal aplikujte jako 
neředěný roztok.
Roztok můžete používat dle potřeby.
Aplikujte vždy 1 – 2 kapky do každého oka  
3 – 4krát denně.
Přípravek je bezpečný pro použití u všech druhů 
zvířat.

Aplikace je bezbolestná, neštípe a nedráždí.
Neobsahuje alkohol, steroidy ani antibiotika.
Skladovat v rozmezí teplot 5°C - 30°C.

Balení: 60 ml

Veterinární přípravek č. 257-21/C

Více informací o všech produktech řady SkinMed® naleznete na www.cymedica.cz v sekci Produkty.
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SkinMed® Super 
roztoky & hydrogely

produkty vyrobené pomocí patentované technolo-
gie ECA (electro chemical activation), procesem tzv. 
superoxidace na platinových destičkách, které pů-
sobí na bázi kontrolovaných reaktivních kyslíkových 
radikálů. Všechny přípravky této řady je možné po-
užívat pro všechny cílové druhy zvířat (savce, ptáky, 
plazy), vyjma ryb a obojživelníků.

SkinMed® produkty  
na bázi chlorhexidinu

kdy účinek závisí na koncentraci účinné látky (0,5% 
koncentrace zabíjí bakterie, více jak 2% koncentrace 
zabíjí bakterie, kvasinky, plísně a některé obalené 
viry). Obecně je baktericidní účinek chlorhexidinu 
vyšší v porovnání s použitím přípravků s povidon-
jodem a má zbytkový účinek až 6 hodin.

SkinMed® Super roztok

115 ml
500  ml

5 litrů

236  ml
1 litr

30  g
120  g
500  g

236  ml 
nově i 1 litr 
– dostupné 
na přelomu 
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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 

První výroba
zima  
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