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Kotiapteekki
-tuote

Vetcare Korvapuhdiste sopii runsaasti
vaikkua erittävien korvien puhdistukseen.
Se sopii myös tulehdusalttiiden korvien
puhdistamiseen sekä ihon desinfiointiin.
Korvatulehduksen tukihoitona vain
eläinlääkärin ohjeen mukaan. Sopii myös
uiville koirille sen kuivattavan vaikutuksen
ansiosta. Vetcare korvapuhdiste tehoaa
bakteerien ja hiivojen liikakasvuun.
lemmikinkotiapteekki.fi
facebook.com/Vetecarefinland
vetcare@vetcare.fi, www.vetcare.fi

Vetcare Korvapuhdiste
korvan kotihoidossa
Eläinlääkäri antaa ohjeet tulehtuneen korvan kotihoitoa,
kuten puhdistamista varten. Kotihoidossa voidaan
käyttää Vetcaren Korvapuhdistetta. Tulehtuneen korvan
puhdistaminen on erittäin tärkeää, koska paikallisena
hoitona käytettävien korvatippojen on päästävä kosketuksiin korvakäytävän ihon kanssa, jotta ne vaikuttavat
toivotulla tavalla. Jotkin lääkeaineet menettävät tehonsa,
jos korvassa olevaa märkäeritettä ei poisteta ennen
lääkkeen annostelua. Puhdistaminen tehdään noin 30
min ennen lääkkeen annostelua korvaan. Säännöllistä
puhdistamista jatketaan niin kauan, että korvan
luonnollinen puhdistuminen palautuu.
Tulehdusalttiita korvia on hyvä puhdistaa säännöllisesti.
Tähän Vetcare Korvapuhdiste soveltuu hyvin. Kullekin
toistuvia korvatulehduksia potevalle eläimelle on
löydettävä sille sopiva yksilöllinen puhdistusväli, jonka
eläinlääkäri määrittää. Se voi olla 2 kertaa viikossa tai
vaikka 2 kertaa kuukaudessa. Tulehdukselle alttiiden ja
pitkään jatkuneen tulehduksen vaurioittamien korvien
säännöllistä puhdistamista voidaan joutua jatkamaan
koko eläimen loppuelämän ajan. Säännöllinen
puhdistaminen vähentää korvatulehduksen uusimisriskiä.

Suomalainen Vetcare
Vetcaren pohjana on vankka
eläinlääketieteellinen asiantuntemus.
Se on suomalaisten eläinlääkärien
perustama ja omistama yritys. Vahva
osaaminen ja
korkeat laatuvaatimukset tekevät
Vetcaresta edelläkävijän, jonka omien
tuotteiden kehitys on edelleen
kotimaassa asiantuntevien
eläinlääkärien käsissä.
Vetcare tarjoaa monipuolisen ja varman
perustan lemmikin kotiapteekiksi.
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Vetcare Korvapuhdiste
Tehokas korvien ja ihon
puhdistusaine koirille ja kissoille.

Ulkokorvatulehdus on
tavallinen koirien ja
kissojen vaiva

Vetcare Korvapuhdiste
koiralle ja kissalle

Vetcare Korvapuhdiste
Mukana huolettomassa elämässä

Pakkaus:
Poistaa
korvavahan

Tulehdus voi aiheutua monesta eri syystä, mm.:

Tappaa
tehokkaasti
bakteereita

Ylläpitää korvan
luonnollista pH:ta
Vaikuttaa myös
hiivaan

Koostumus:
Vesi, propyleeniglykoli, glyseroli, etikkahappo 2 %,
boorihappo 2 %, trietyyliamiini, riisin ja lootuksen
tuoksuinen aromi.

Käyttöaiheet:

korvapunkkitartunta

atopia

Korvanpuhdiste on tarkoitettu pitkäaikaiseen käyttöön ja
sillä on myös kuivattavaa vaikutusta, joten se soveltuu
uiville koirille. Korvanpuhdistetta voidaan käyttää myös
ihon desinfiointiin.

ruoka-aineallergia

Käyttöohje:

tulehdukselle altistava
muu perussairaus

Tulehdus on melko helppo tunnistaa:
• Eläin ravistelee päätään ja raapii korvaansa
• Kipeästä korvasta voi tulla tummaa tai märkäistä
eritettä ja korva haisee.
• Eläin voi kulkea pää vinossa kipeälle puolelle
• Korva on kosketusarka
Korvatulehdus vaatii aina eläinlääkärillä käynnin.

Ihon ja korvien puhdistamiseen.

100 ml

Yli 16 % koirista ja 6,5 % kissoista sairastaa
korvatulehduksen elämänsä aikana.

vierasesine

Vetcare Korvapuhdiste

Korvapuhdistetta voidaan käyttää
• Runsaasti vaikkua erittävien korvien puhdistukseen
• Ihon desinfiointiin
• Uiville koirille (kuivattava vaikutus)
• Tulehdusalttiille korville säännölliseen
puhdistukseen eläinlääkärin ohjeen mukaan

Annostellaan riittävä määrä liuosta korvakäytävään
1-2 kertaa päivässä 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.

Saatavana apteekeista ja eläinlääkäriasemilta.

Sisältää luonnon omia aseita
bakteereita ja hiivoja vastaan.

