HUND, KAT OG HEST

D-Prescription
Derma Prescription

QU

A LI T Y

Pet Care

DERMASHINE
SPECIALBALSAM
Oliefri balsam med ekstra fugt til tør hud og glansløs pels
Egenskaber:
DermaShine virker ved at pelsens normale fugtbalance reetableres efter udtørring så pelsen
bliver blank uden at virke fedtet. DermaShine virker også mildt rensende og blødgørende.

Anvendelse:
DermaShine er en balsam til hunde, katte og heste, der
tilfører tør hud og pels ny fugtighed. Pelsens normale
balance genopbygges samtidig med, at pelsen bliver blank
uden at virke fedtet. Jojobaolie trækker fugt ned i huden,
der således bliver blød og smidig. Samtidig løsnes skæl
fra hudens overﬂade. Propylenglykol og glycerin virker
udover at være fugtgivende også rensende. Mælkesyren
normaliserer pH-værdien i huden.

Vaskeanvisning med DermaShine:
• Gennemvæd pelsen med DermaShine skyllevandsblanding (5 kapsler/1 liter vand).
• DermaShine balsam skal IKKE skylles ud af pelsen.
• Får din hund, kat eller hest balsam i øjnene, skyl da
øjnene med rigeligt lunkent vand.
• DermaShine balsam kan også sprayes direkte i pelsen,
f.eks. i forbindelse med den daglige børstning.

D-LUX
SPECIALSHAMPOO
D-Lux er en shampoo til fedtet eksem og fortykket hud
Egenskaber:
D-Lux virker affedtende og fjerner effektivt skæl og skorpedannelser, samt blødgør huden og
normaliserer væksten.

Anvendelse:
D-Lux er en shampoo til hunde og heste med fedtet og
fortykket hud. Indeholder ichtammol. Salicylsyre løsner
effektivt skæl og skorper. Urea og glycerin tilfører huden
fugt. Chitosan lægger en beskyttende hinde på hud og
pels. Liposomer giver længere virkning mellem vaskene.
Vaskeanvisning:
• Gennemblød med lunkent vand det område, der
ønskes behandlet.
• Ryst shampooen inden brug. Påfør herefter en passende mængde shampoo, så der dannes godt med skum,
massér grundigt.
• Skyl straks det behandlede område helt rent med
lunkent vand.
• Påfør shampoo igen, så der dannes rigeligt skum. Massér skummet grundigt ind i pelsen, så det når helt ind
til huden.
• Vent 10 minutter så shampooen får tid til at virke (stil
evt. et ur).
• Skyl dyret grundigt med lunkent vand.
• Vasken gentages 1- 3 gange om ugen eller efter dyrlægens anvisning.

DERMASCALE
SPECIALSHAMPOO
DermaScale shampoo renser og fugter tør og sart hud
Egenskaber:
DermaScale fjerner skæl og døde hudceller samtidig med at huden tilføres fugt. Huden efterlades med en ekstra fugtgivende hinde.
Anvendelse:
DermaScale er en mild, lavallergen shampoo med rensende og fugtgivende virkning til hunde, katte og heste
med sart og tør hud.

Vaskeanvisning:
• Gennemblød med lunkent vand det område, der
ønskes behandlet.
• Ryst shampooen inden brug. Påfør herefter en passende mængde shampoo, så der dannes godt med skum,
massér grundigt.
• Skyl straks det behandlede område helt rent med
lunkent vand.
• Påfør shampoo igen, så der dannes rigeligt skum. Massér skummet grundigt ind i pelsen, så det når helt ind
til huden.
• Vent 10 minutter så shampooen får tid til at virke (stil
evt. et ur).
• Skyl dyret grundigt med lunkent vand.
• Vasken gentages 1- 3 gange om ugen eller efter dyrlægens anvisning.

D-CALM
SPECIALSHAMPOO
D-Calm lindrer kløe og irriteret hud
Egenskaber:
D-Calm efterlader beskadiget og irriteret hud med en beskyttende og lindrende overﬂadeﬁlm. D-Calm er fugtgivende, meget mild og sæbefri.

Anvendelse:
D-Calm er en shampoo til hunde, katte og heste med
irriteret hud. Indholder havremel. Glycerin tilfører
huden fugt og har en blødgørende virkning. Shampooen
indeholder ikke sæbe, men renser grundigt for rester af
skæl og skorper. Chitosan er en naturlig biopolymer, som
lægger en beskyttende hinde på hud og pels.
Vaskeanvisning:
• Gennemblød med lunkent vand det område, der
ønskes behandlet.
• Ryst shampooen inden brug. Påfør herefter en passende mængde shampoo, så der dannes godt med skum,
massér grundigt.
• Skyl straks det behandlede område helt rent med
lunkent vand.
• Påfør shampoo igen, så der dannes rigeligt skum. Massér skummet grundigt ind i pelsen, så det når helt ind
til huden.
• Vent 10 minutter så shampooen får tid til at virke (stil
evt. et ur).
• Skyl dyret grundigt med lunkent vand.
• Vasken gentages 1- 3 gange om ugen eller efter dyrlægens anvisning.

D-TOPIC
SPECIALSHAMPOO
Hypoallergen shampoo til hund, kat og hest
Egenskaber:
Renser huden. Hjælper til normalisering af hudﬂoraen. Tilfører essentielle fedtsyrer, så huden
blødgøres.
Anvendelse:
D-Topic er en hypoallergen shampoo til pleje af hud og
pels hos hunde, katte og heste. Lactoferrin støtter huden.
Piroctonolamin renser huden, og hjælper til at normalisere hudens mikroﬂora. De essentielle fedtsyrer medvirker
til at gendanne hudens normale elasticitet.
Vaskeanvisning:
• Gennemblød med lunkent vand det område, der
ønskes behandlet.
• Ryst shampooen inden brug. Påfør herefter en passende mængde shampoo, så der dannes godt med skum,
massér grundigt.
• Skyl straks det behandlede område helt rent med
lunkent vand.
• Påfør shampoo igen, så der dannes rigeligt skum. Massér skummet grundigt ind i pelsen, så det når helt ind
til huden.
• Vent 10 minutter så shampooen får tid til at virke (stil
evt. et ur).
• Skyl dyret grundigt med lunkent vand.
• Vasken gentages 1- 3 gange om ugen eller efter dyrlægens anvisning.

D-BACT

SPECIALSHAMPOO
D-Bact er en mildt rensende og genopbyggende shampoo
Egenskaber:
D-Bact trænger ned i hårsække og har en hårsæksskyllende effekt. Sænker hudens surhedsgrad. Virker genopbyggende og reetablerer hudens naturlige balance.
Anvendelse:
D-Bact er en shampoo til hunde og heste. Ethyllaktat
trænger helt ned i hårsækkene. Shampooen fjerner effektivt skæl og ﬂager, samtidig med at den lille mængde
alkohol (benzalkoniumklorid) har en let affedtende og
rensende effekt på hud og pels. Liposomer giver længere
virkning mellem hver vask.
Vaskeanvisning:
• Gennemblød med lunkent vand det område, der
ønskes behandlet.
• Ryst shampooen inden brug. Påfør herefter en passende mængde shampoo, så der dannes godt med skum,
massér grundigt.
• Skyl straks det behandlede område helt rent med
lunkent vand.
• Påfør shampoo igen, så der dannes rigeligt skum. Massér skummet grundigt ind i pelsen, så det når helt ind
til huden.
• Vent 10 minutter så shampooen får tid til at virke (stil
evt. et ur).
• Skyl dyret grundigt med lunkent vand.
• Vasken gentages 1- 3 gange om ugen eller efter dyrlægens anvisning.

D-HEX
SPECIALSHAMPOO
D-Hex er en shampoo med kraftig rensende egenskaber
Egenskaber:
D-Hex laver en dybderensende og langtidsvirkende desinfektion. DermaHex renser effektivt
sår uden at irritere eller udtørre huden.
Anvendelse:
D-Hex er en shampoo til hunde, katte og heste. Klorhexidin virker rensende. Chitosan lægger en beskyttende
hinde på hud og pels. Liposomer giver længere virkning
mellem hver vask.
Vaskeanvisning:
• Gennemblød med lunkent vand det område, der
ønskes behandlet.
• Ryst shampooen inden brug. Påfør herefter en passende mængde shampoo, så der dannes godt med skum,
massér grundigt.
• Skyl straks det behandlede område helt rent med
lunkent vand.
• Påfør shampoo igen, så der dannes rigeligt skum. Massér skummet grundigt ind i pelsen, så det når helt ind
til huden.
• Vent 10 minutter så shampooen får tid til at virke (stil
evt. et ur).
• Skyl dyret grundigt med lunkent vand.
• Vasken gentages 1- 3 gange om ugen eller efter dyrlægens anvisning.

DERMABASE
SPECIALSHAMPOO

DermaBase shampoo renser og fugter tør og sart hud
Egenskaber:
DermaBase fjerner skæl og døde hudceller samtidig med at huden tilføres fugt. Huden efterlades med en ekstra fugtbevarende hinde.
Anvendelse:
DermaBase er en mild lavallergen shampoo med rensende
og fugtgivende egenskaber til hunde, katte og heste. Indholdet essentielle fedtsyrer og jojobaolie genopbygger og
blødgør huden, samt giver en blank pels. Piroctonolamin
regulerer den naturlige mikroﬂora på huden.
Chitosan danner en fugtbevarende, tynd ﬁlm på hud og
pels, som sammen med de indkapslede virkestoffer giver
en forlænget virkning.
Vaskeanvisning:
• Gennemblød med lunkent vand det område, der
ønskes behandlet.
• Ryst shampooen inden brug. Påfør herefter en passende mængde shampoo, så der dannes godt med skum,
massér grundigt.
• Skyl straks det behandlede område helt rent med
lunkent vand.
• Påfør shampoo igen, så der dannes rigeligt skum. Massér skummet grundigt ind i pelsen, så det når helt ind
til huden.
• Vent 10 minutter så shampooen får tid til at virke (stil
evt. et ur).
• Skyl dyret grundigt med lunkent vand.
• Vasken gentages 1- 3 gange om ugen eller efter dyrlægens anvisning.

DERMAOTIC
SPECIALØRERENS
Mild ørerensemiddel
Egenskaber:
DermaOtic renser øregangen uden at irritere huden. Løsner effektivt indtørret ørevoks mm.
og efterlader øregangen ren og tør.
Kombinationen af mælkesyre, salicylsyre og essentielle fedtsyrer, giver en normalisering af
huden i øregangen.
Samtidig fremmes gendannelsen af hudens øverste beskyttende lag.

Anvendelse:
DermaOtic anvendes til hunde og katte til forebyggende og rutinemæssig ørerens, efter dyrlægens
anvisning samt understøttende terapi ved øregangsbetændelse.

Anvendelse af DermaOtic:
• Ryst ﬂasken godt før brug.
• Drej den gennemsigtige ventil for at åbne ﬂasken.
• Løft øret, så øregangen bliver synlig.
• Fjern med forsigtighed synlig snavs og overﬂødig ørevoks. Dette gøres med et stykke vat.
Brug aldrig en vatpind, da der er stor risiko for at skubbe snavset længere ind i øret.
• Før spidsen af ﬂasken ned i øregangen.
• Klem let på ﬂasken og dryp 1 – 2 ml DermaOtic ned i øregangen.
• Massér forsigtig øregangens basis (siden af hovedet) så produktet kan løsne snavs og
overﬂødig ørevoks. Når der høres en ”klukkende” lyd, er der masseret tilstrækkelig.
• Ofte ryster dyret hovedet efter behandlingen, så yderligere løsnet snavs rystes ud. (det
anbefales at foretage ørerensningen udendørs).
• Tør efter med en tot vat.
• Skal ørelappen renses, gøres det nemmest med en tot vat gennemvædet med
DermaOtic.
• Behandlingen kan gentages 1- 3 gange ugentligt eller efter dyrlægens anvisning.

Ydre øre

Indre øre

Trommehinde

Mellem øre

DYRLÆGENS ANVISNINGER:
Anvend følgende D-Prescription og Derma Prescription produkter:
Dyrlægens anvisninger:
❍ DermaShine
❍ D-Lux
❍ DermaScale
❍ D-Calm
❍ D-Topic
❍ D-Bact
❍ D-Hex
❍ DermaBase
❍ DermaOtic
Vasken gentages:
❍ 1 gang pr. uge
❍ 2 gange pr. uge
❍ 3 gange pr. uge
❍ Indtil tilstanden er forsvundet
❍

Dyrlægens anvisning

Dyrlægens stempel

Til: (Dyrets navn)

Anvendes til:

