ΣΥΝΘΕΣΗ
Digluconate de chlorhexidine (διγλυκονική χλωρεξιδίνη) (no CAS 18472-51-0): 3 %
(m/m)
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Το αντισυπτικό σαμπουάν Pyoderm, περιέχει διγλυκονική χλωρεξιδίνη, η οποία
συμβάλλει
στην
καταπολέμηση
του
βακτηριδιακού
και
μηκυτιακού
πολλαπλασιασμού.
Το Pyoderm μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως επικουρική θεραπεία για το πυόδερμα.
ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
Ανακινείστε καλά πριν τη χρήση.
Βάλτε τη σωστή ποσότητα σαμπουάν ανάλογα το σωματικό βάρος στο δοσομετρικό
καπάκι των 30 ml και εφαρμόστε σε υγρό τρίχωμα χρησιμοποιώντας χλιαρό νερό.
Σωματικό βάρος
< 5 kg
5 – 10 kg
10 – 15 kg
15 – 20 kg

Όγκος προϊόντος
(ανά εφαρμογή)
10 ml
15 ml
20 ml
25 ml

Σωματικό βάρος
20 – 30 kg
30 – 45 kg
> 45 kg

Όγκος προϊόντος
(ανά εφαρμογή)
30 ml
40 ml
50 ml

Απλώστε ομοιόμορφα το προϊόν σε υγρό τρίχωμα. Στη συνέχεια κάντε μαλάξεις σε
όλο το σώμα του ζώου μέχρι να σχηματιστεί αφρός και έπειτα ξεβγάλετε.
Επαναλάβετε τη διαδικασία και αφήστε το σαμπουάν να δράσει για 5 έως 10 λεπτά
πριν ξεβγάλετε με άφθονο καθαρό νερό. Χρήση 3 φορές την εβδομάδα για 2
εβδομάδες, έπειτα, εάν είναι απαραίτητο, 2 φορές την εβδομάδα για 2 εβδομάδες και
τέλος, 1 φορά την εβδομάδα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Για εξωτερική χρήση μόνο – Να μην καταπίνεται. Να μη χρησιμοποιείται για
οποιοδήποτε άλλο σκοπό πέραν αυτού για τον οποίο προορίζεται. Περιέχει
χλωρεξιδίνη – Να μη χρησιμοποιείται σε περίπτωση υπερευαισθησίας.
R 41 Κίνδυνος σοβαρής βλάβης
στα μάτια.
S 25 Αποφεύγετε την επαφή με
τα μάτια.
S 26 Σε περίπτωση επαφής με
τα μάτια, πλένετε αμέσως με
άφθονο νερό και αναζητήστε
ιατρική βοήθεια.

S 36/39 Φοράτε κατάλληλο
προστατευτικό ρουχισμό και
εξοπλισμό προστασίας ματιών
/προσώπου.
S 45 Σε περίπτωση ατυχήματος
ή
αδιαθεσίας,
αναζητήστε
ιατρική βοήθεια (αν είναι
δυνατόν επιδεικνύοντας την
ετικέτα).

Δεν πρέπει να απορρίπτεται μέσω των λυμάτων ή των οικιακών αποβλήτων.
Να ανακυκλώνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, κατά προτίμηση μέσω ενός
πιστοποιημένου φορέα ή εγκεκριμένης εταιρείας συλλογής προϊόντων για
ανακύκλωση. Να αποθηκεύετε σε θερμοκρασία < 30°C.
Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.
TP 3 - Βιοκτόνο προϊόν κτηνιατρικής υγιεινής.
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