
 

TERMÉKISMERTETŐ 

Egyben címke 250 és 500 ml-es flakonhoz 

1. A készítmény neve 

VET AQUADENT ízesített szájhigiéniai oldat 

2. Termékforma  

Oldat 

3. A készítmény összetétele, a hatóanyagokra vonatkozóan mennyiség is 

Glicerin, poliszorbát 20, klórhexidin-diglukonát 0,049%, kálium-szorbát, nátrium-

benzoát, xilitol, cink-glükonát, emulgeálószer, FD &Blue 1, Tojássárgája színezőként, 

Tisztított víz 

4. Célállatfajok 

Kutya, macska 

5. A készítmény felhasználási területének rövid leírása, felhasználási javaslat, 

javallatok 

A VET AQUADENT ízesített szájhigiéniai oldat, amely csökkenti a szájszagot, és lassítja a 

fogkő kialakulását. A benne lévő klórhexidin és xilitol lassítja a fogkő kialakulását, valamint 

segít megszüntetni a szájbűzt. A napi ivóvízben feloldva egyszerűen biztosíthatjuk 

kedvenceink rendszeres szájhigiéniai gondozását. 

6. Adagolás és az alkalmazás módja 

6 hónapnál idősebb kutya és macska részére: 1 kupaknyi Aquadent negyed liter ivóvízbe 

feloldani.Az ivóvizet minden nap cserélni kell, és az oldatot frissen kell elkészíteni! Annyi 

elkészített ivóvizet adjunk kedvencünknek, amennyit biztosan elfogyaszt. 

Testtömeg kg Napi vízfogyasztás 

l 

Aquadent/nap ml* Ennyi napi kezelésre elég 

5 0,25 5 50 nap 

10 0,5 10 25 nap 

15 0,75 15 17 nap 

20 1 20 13 nap 

30 1,5 30 8 nap 

40 2 40 6 nap 

7. Ellenjavallatok 

Nem ismeretesek 

8. Mellékhatások 

Nem ismeretesek. 

9. Figyelmeztetések  

Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni. Ha lehetséges a címkét meg kell 

mutatni. Súlyos szemkárosodást okozhat. Nagyon mérgező a vízi szervezetekre. 

10. Lejárati idő 

Csak a csomagoláson feltüntetett lejárati időn belül szabad felhasználni! 

11. Tárolási előírások 

30°Calatt tárolandó 

12. Csomagolás  

250 ml 

500 ml 

Polietilén tartály 

13. „Gyermekek elől elzárva tartandó! ” 

14. „Kizárólag állategészségügyi vagy állatápolási célra! ” 

15. A fel nem használt anyag és a hulladék kezelésének módja 



A fel nem használt készítményt, valamint a keletkező hulladékokat a helyi követelményeknek 

megfelelően kell megsemmisíteni. 

16. 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 

 

A készítmény nyilvántartási száma: 263/1/2011 MgSzH ÁTI (250 ml)  

263/2/2011 MgSzH ÁTI (500 ml) 

 

Gyártási szám: 

Gyártási idő: 

 

 


