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HASZNÁLATI UTASÍTÁS

ÁLLATGYÓGYÁSZATI CÉLRA
Házikedvencek, sportlovak, haszonállatok, valamint vad- és egzotikus állatok részére
(KÜLSŐLEG HASZNÁLATOS, NEM PERORALIS KÉSZÍTMÉNY)

A HypermiXvet a sebgyógyulás mindhárom fázisában hatékony segítséget nyújt. Sok esetben elhagyható a helyi antibiotikus kezelés, ill. a szisztémás
antibiotikus kezelés időtartama is lerövidülhet. Alkalmazható bármely sérült bőrfelületre, nyálkahártyára, (száj, íny, végbélnyílás) valamint a külső hallójáratban is.
Szabályozza a sebfelületen képződő váladék mennyiségét és minőségét, ideális nedves sebkezelést tesz lehetővé, fertőtlenítő, gyulladáscsökkentő, fájdalomcsillapító
hatással bír.
Használati mód
A sebbe került idegen testeket, necroticus szöveteket, pörköt lehetőség szerint mechanikusan el kell távolítani. A sérült felületeket steril fiziológiás sóoldattal kell
megtisztítani, kerüljük az alkohol, jód, klórhexidin vagy hidrogénperoxid alapú fertőtlenítőszerek használatát! A lemosást követően naponta 1-2 alkalommal valamelyik
Hypermixvet készítménnyel kezeljük le a sebfelületet, amit érdemes utána fedőkötéssel védeni.
A felhasználás korlátai
A termék elhalt, valamint hiperkeratózisos bőr (pikkelysömör, bőrmegvastagodás, tyúkszem, stb.) esetében nem hatásos.
Ellenjavallat
A kezelt területen tilos a termékkel egyidejűleg más kenőcsöt vagy fertőtlenítőszert használni. A formulák nem megfelelő alkalmazása késleltetheti
a szöveti reparációt, gátolva ezzel a gyógyulás folyamatát.
Figyelmeztetés
A termék hosszabb ideig történő alkalmazása a sérült felület környékén időleges szőrhullást okozhat. (A szőrtüszők nem sérülnek, nem halnak el, a szőr visszanő.)
Kerülje a fertőtlenítőszerek használatát, mert károsan befolyásolják a sebgyógyulás folyamatát.
A terméket levegő és fény hatásának ne tegyük ki (használat után zárja vissza, és tárolja sötét helyen). Tárolás max. 40°C-on. A termék 16°C alatti hőmérsékleten
tulajdonságainak megváltozása nélkül megszilárdul. Szilárd állapotban is használható, testmeleg hatására azonnal folyékonnyá válik. Ha szilárd állapotban nehéz
aplikálni, állítsuk az üveget langyos vízbe! (Max. 40°C.)
Összetevőire való egyéni és/vagy allergiás túlérzékenység esetén ne alkalmazzuk tovább!
A használt gézt ne használjuk fel újra, a gézt és az üveget a hulladékkezelési előírásoknak megfelelően semmisítsük meg! Gyermekektől elzárva tartandó.
Összetevők
Neemfa-kivonat, Hypericum perforatum (közönséges orbáncfű).
Csomagolási egység:
Olaj, 250 ml-es üvegben
100400V
Olaj, spray adagolós, 100 ml-es üvegben
100600V
100 ml-es gél spray adagolóval
100100SPV
Olaj, cseppentős 30 ml-es üvegben
10030CGV
10 x 10 cm-es átitatott gézlapok (vazelines) (20 db/dob.) 10020GVV
200 ml-es zselé tégelyben
100200VV
HASZNÁLAT ELŐTT AZ OLAJ FELRÁZANDÓ.
A csomagoláson feltüntetett lejárati idő az ép csomagolású, előírásoknak megfelelően tárolt termékekre érvényes.
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Figyelem: Ne szennyezze a környezetét!
környezetét!

Figyelem: Olvassa el a használati utasítást!
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Keloidok: A HypermiXvet használata javasolt lovak végtagsérüléseinél, a keloidok visszafejlődése érdekében. Keloidok esetében tegyen a sebre HypermiXvettel
bőven átitatott gézlapot, és öntapadó kötszerrel kösse be! Ne helyezzen vattát vagy más anyagot a sérülés és a kötés közé! A kötést naponta cserélni kell. A
HypermiXvet nem fejti ki a hatását a be nem kötözött, szabadon hagyott sebek esetében. 5 napig tartó, állandó fedőkötéssel folytatott kezelés után megfigyelhető
a keloid vastagságának - később spontán megszűnő - felületi vérzéssel kísért csökkenése. Amennyiben a kötés véletlenül leessik, a hegesedés ismét erősödik,
ekkor a felület ismételt kezelését haladéktalanul meg kell kezdeni.

