
AДО ЕКМИНА

Aнтисептичен разтвор

Състав:
Chlorhexidine gluconate (D.C.I.)…………………………………1 g
Excipients q.s……………………………………………………100 ml
Свойства: Хлорхексидинът е катйонен антисептик с бактерицидно и бактериостатично действие, и широк 
антибактериален спектър срещу Грам-позитивни и Грам-негативни микроорганизми като Serratia marcescens, 
Streptococcus uberis, Staphylococcus aureus и Escherichia coli. Някои  Грам-негативни микроорганизми са 
относително резистентни спрямо хлорхексидина, който няма спороциден ефект. Хлорхексидинът не се 
резорбира след локално приложение. Продуктът е безцветен и запазва естествения цвят на органичните 
тъкани, поради което не нарушава зарастването на раните в нито един момент от процеса на цикатризация.
Животни, за които е предназначен продуктът: Kоне, кучета и котки.
Показания: Антисептик на язви и рани. При болестни процеси на крайниците. При ожулвания, охлузвания и 
леки изгаряния. Антисептик на оперативното поле и ръцете. За дезинфекция на мястото на инжектиране. За 
почистване и дезинфекция на външното ухо.
Противопоказания: Не са описани такива.
Нежелани ефекти: Понякога е възможна появата на реакции на фотосенсибилизация. Продължителната 
употреба може да предизвика дерматит.
Специални изисквания при употреба на продукта върху животните: Да се избягва контакт на продукта с 
очите и вътрешното ухо. Ако това се случи, незабавно да се измият с обилно количество вода. В случай на 
поглъщане на продукта, се прибягва към симптоматична терапия, въпреки че, поради слабата токсичност на 
хлорхексидина и ниската му резорбция при орално приложение, неблагоприятни ефекти не се очакват.
Специални предпазни мерки, включително специални мерки по отношение на лицето, прилагащо 
продукта: Да се избягва контакт на продукта с очите. Ако това се случи, незабавно да се измият с обилно 
количество вода. Ако продуктът попадне върху дрехи с бял цвят, те не трябва да влизат в контакт с белина, 
тъй като по тях могат да останат постоянни кафяви петна.
Дозировка и начин на приложение:
За локална външна употреба.
Поради добрата поносимост на продукта от страна на животните, той може да бъде прилаган локално толкова 
пъти, колкото е необходимо. Въпреки че най-удобният начин за употреба на продукта е чрез неговия апликатор, 
той може да бъде приложен чрез напоен с него памук.
Предозиране: Поради начина му на приложение, отравянето с продукта чрез предозиране е несвойствено.
Карентен период: Не се изисква.
Да се пази от деца!
Да се съхранява на сухо и хладно място, защитено от пряка слънчева светлина.
Само за ветеринарномедицинска употреба!
Опаковка от 70 мл и 200 мл.
Производител: LABORATORIOS CALIER, S.A.
Вносител: „АСКЛЕП - ФАРМА” ООД


