VETCAREN VAPAANKAUPAN
TUOTTEET KORVAN
PUHDISTAMISEEN

Vetcare Korvapuhdiste

Otocur Vet
Otocur Vet on jojobaöljyä (Simmondsia
chinesis) sisältävä korvakäytävien
hoitoöljy. Apuaineita ovat nestemäinen
parafiini ja syklopentasiloksaani.
Irrottaa vaikkua todella tehokkaasti.
Ennaltaehkäisee säännöllisesti käytettynä korvakäytävien ärsytystä ja punoitusta paljon uivilla ja korvatulehduksiin
taipuvaisilla koirilla.
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Vetcare Korvapuhdiste sopii runsaasti
vaikkua erittävien korvien puhdistukseen. Se sopii myös tulehdusalttiiden
korvien puhdistamiseen sekä ihon
puhdistukseen. Korvatulehduksen
tukihoitona vain eläinlääkärin ohjeen
mukaan. Sopii myös uiville koirille sen
kuivattavan vaikutuksen ansiosta.
Vetcare Korvapuhdiste heikentää bakteerien ja hiivojen elinolosuhteita sekä
lisääntymistä.
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Vetcare Korvapuhdiste

ANNOSTUS: Annostellaan liuosta korvakäytävään korvan koosta riippuen riittävä määrä
(0,5-2 ml) tarvittaessa tai eläinlääkärin antamien ohjeiden mukaan. Korvaa hierotaan kevyesti
tyvestä, jonka jälkeen korvakäytävän aukko pyyhitään pumpulilla. Sulje korkki huolellisesti
käytön jälkeen. Jos esiintyy ihoärsytystä, lopeta käyttö ja kysy neuvoa eläinlääkäriltä.
Älä käytä vaurioituneelle tai ärtyneelle iholle.
Noudata aina eläinlääkärin antamia ohjeita.
Käytä kullekin eläimelle omaa Vetcare Korvapuhdiste pulloa.
KOOSTUMUS: Vesi, propyleeniglykoli, glyseroli, etikkahappo 2 %, boorihappo 2 %, trietyyliamiini, riisin ja lotuksen tuoksuinen aromi. pH n. 4,2.
SÄILYTYS: Vetcare Korvapuhdiste pakkaus sisältää pieniä osia. Ei lasten ulottuville eikä
näkyville. Säilytä pakkaus pystyasennossa huoneenlämmössä. Tyhjä pullo voidaan hävittää
kotitalousjätteen mukana.
VALMISTEEN KUVAUS JA PAKKAUSKOKO: 100 ml nokkakorkillinen pullo.
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ENNALTAEHKÄISEVÄ KÄYTTÖ: Annostele 1-2 painallusta korvasuihketta kerran päivässä
eläimen molempiin korviin 2 viikon ajan. Kokonaiskäyttöajan jälkeen annostellaan kerran
viikossa tai eläinlääkärin ohjeiden mukaisesti. Kokonaishoitoajan tulee olla vähintään
10 viikkoa.
VAIKUN IRROTUS: Annostele 1-2 painallusta kerran päivässä korvakäytävään 3-4 päivän
ajan tai eläinlääkärin ohjeiden mukaisesti. Hoidon jälkeen korvat voidaan huuhdella.
Noudata aina eläinlääkärin antamia ohjeita.
Käytä kullekin eläimelle omaa Otocur Vet pulloa.
KOOSTUMUS: Vaikuttava aine on jojoba-öljy (Simmondsia chinesis). Apuaineita ovat nestemäinen parafiini ja syklopentasiloksaani.
SÄILYTYS: Otocur Vet pakkaus sisältää pieniä osia. Ei lasten ulottuville eikä näkyville.
Säilytä pakkaus pystyasennossa huoneenlämmössä. Tyhjä pullo voidaan hävittää kotitalousjätteen mukana.
VALMISTEEN KUVAUS JA PAKKAUSKOKO: 30 ml suihkepullo, jonka päässä on erillinen
korvasoviteosa.
Otocur Vet –korvasuihketta voidaan käyttää tiineyden ja laktaation aikana.
Valmistaja: Galena Pharma Oy, Sammonkatu 10, FI-70500 Kuopio,
galena@galena.fi.
Markkinoija: Vetcare Finland Oy, Helsinki, www.vetcare.fi, vetcare@vetcare.fi

