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Pyoderm sampon 

Állatgyógyászati gyógyhatású készítmény 

Sampon 

 

A KÉSZÍTMÉNY ÖSSZETÉTELE 

Kitozán szukcinamid, Alkil-glikozid és D-glükopiranóz oligomerek, Cocamidopropil betain, 

Klórhexidin diglükonát (20%): 14,507 %, L-ramnóz monohidrát, D-mannóz, Galaktóz, L –(+) 

Tejsav, Tisztított víz. 

 

CÉLÁLLAT FAJOK 

Kutya, macska, ló 

 

A KÉSZÍTMÉNY FELHASZNÁLÁSI TERÜLETE, FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT, 

JAVALLATOK 

A klórhexidint is tartalmazó Pyoderm sampon bőrbetegségek (felületes és mély pyoderma 

valamint kutyák és macskák egyéb bakteriális és gombás eredetű bőrelváltozásai) kiegészítő 

kezelésére ajánlott. A hatóanyagok az epidermisz folyamatos, optimális hidratációját 

biztosítják és helyreállítják a bőr felületén található lipidfilm integritását. A sampon két 

technológiai innováció révén fejti ki hatását: 

- A Spherulites® védőrendszer révén a hatóanyagok fokozatosan, kontrollált módon jutnak a 

bőr felületére. 

- A kitozanid mint természetes biopolimer, védő filmréteget hoz létre a bőr és a szőrzet 

felületén (filmképző hatás). 

 

ADAGOLÁS ÉS ALKALMAZÁS MÓDJA 

Használat előtt a flakon felrázandó. Az állat szőrét meleg vízzel át kell nedvesíteni, majd a 

Pyoderm sampont a bőrön és a szőrzeten egyenletesen el kell oszlatni. Az egész testfelület 

átmasszírozása után a sampont le kell öblíteni, majd az állatot újra be kell samponozni, de 

csak 5-10 perc elteltével kell a sampont bő, meleg vízzel lemosni. A sampont csak a kezelő 

állatorvos utasításainak megfelelően szabad használni (szükség szerint 2-3 alkalommal 

hetente). 

 

ELLENJAVALLATOK, MELLÉKHATÁSOK 
Nem ismeretesek. 

 

FIGYELMEZTETÉSEK 

Ügyeljünk arra, hogy a sampon ne kerüljön az állat szemébe, hallójáratába, vagy a szájába. 

Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni. Kizárólag külsőleg alkalmazandó. 

 

LEJÁRATI IDŐ  
Felhasználható eredeti csomagolásban tárolva a gyártástól számított 18 hónapig.  

 

TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK 
30°C alatt tárolandó. 

 

CSOMAGOLÁS 

125 ml HDPE flakon 

200 ml HDPE flakon. 

500 ml HDPE flakon 

 

GYERMEKEK ELŐL ELZÁRVA TARTANDÓ! KIZÁRÓLAG 

ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI VAGY ÁLLATÁPOLÁSI CÉLRA! A fel nem használt 
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készítményt, valamint a keletkező hulladékokat a helyi követelményeknek megfelelően 

kell megsemmisíteni. 

 

A GYÁRTÓ ÉS A FORGALMAZÓ NEVE ÉS CÍME 
Virbac S.A. 

1
ère

 avenue – 2065 m – L.I.D. 

06516 Carros 

FRANCE 

+ 33 (0)4 92 08 73 04 

+ 33 (0)4 92 08 73 48 

 

NYILVÁNTARTÁSI SZÁM 
 

633/1/2014 NÉBIH ÁTI (125 ml) 

633/2/2014 NÉBIH ÁTI (200 ml) 

633/3/2014 NÉBIH ÁTI (500 ml) 

 

Gyártási szám: lásd a flakonon 

Minőségét megőrzi: lásd a flakonon. 

 

 

 


