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DOUXO® S3 PYO Pads 

 

TERMÉKISMERTETŐ 

 

Egyben címke 30 db törlőkendő tartályára 

 

A TERMÉK NEVE  

DOUXO® S3 PYO Pads 

Állatgyógyászati gyógyhatású termék 

 

TERMÉKFORMA 

30 db törlőkendő 

tisztító, hidratáló 

Parabén-, színezék- és nanorészecske- és ftalát MENTES. Hipoallergén illatanyag, beállított 

pH  

Klórhexidin. 

 

ÖSSZETÉTEL 

Ophytrium, klórhexidin-diglükonát 3% (CAS18472-51-0), pantenol, pentavitin, hipoallergén 

illatanyag. 

Ophytrum S3 logo 

 
 

 

CÉLÁLLAT FAJOK 

Kutya, macska  

 

kutya és macska piktogram 

 

 



  2 

 

 

 

JAVALLATOK 

Impregnált, pamut törlőkendők kutyák és macskák számára: hidratáló hatású és segít 

fenntartani a bőr ökoszisztémáját A klórhexidin-diglükonátnak köszönhető egy percen belüli 

antibakteriális és élesztőgomba-ellenes hatása révén alkalmas a különböző oktanú 

bőrbetegségekhez társuló, baktériumok és élesztőgombák okozta felülfertőződések (S. 

intermedius, Malassezia pachydermatitis) kiegészítő kezelésére és megelőzésére. 

 

ADAGOLÁS ÉS ALKALMAZÁS MÓDJA 

KÜLSŐLEGES ALKALMAZÁSRA. Naponta egyszer gyengéden törölje át az érintett 

területet, ne öblítse le. A macskák lábujjai között NE alkalmazza naponta! Ügyelni kell arra, 

hogy a törlőkendő ne kerüljön az állat szájába és ne érintkezzen az állat szemével. 

 

ELLENJAVALLATOK ÉS MELLÉKHATÁSOK 

Mellékhatás nem ismert. 

FIGYELMEZTETÉSEK 

Tartalmaz: D-glükonsav reakcióterméke N,N''-bisz(4-klórfenil)-3,12-diimino-2,4,11,13-

tetraazatetradekándiamidinnel (2:1), D-glükopiranóz, oligomerek, decil-oktil-glikozidok 

Súlyos szemkárosodást okoz. Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást 

okoz.  

Gyermekektől elzárva tartandó. A használatot követően a kezeket alaposan meg kell mosni. 

SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a 

kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Azonnal forduljon 

orvoshoz. Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. A tartalom /edény 

elhelyezése hulladékként: a helyi és a nemzeti előírásoknak megfelelően 
 

 
 

 

LEJÁRATI IDŐ  

Felhasználható a csomagoláson az EXP után feltüntetett időpontig. 

 

TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK 

Szorosan visszazárt eredeti csomagolásban, szobahőmérsékleten, hőtől és fagytól védve 

tartandó. 

 

CSOMAGOLÁS 

Műanyag tartályban. 

30 darab 

 

GYERMEKEK ELŐL ELZÁRVA TARTANDÓ! 
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KIZÁRÓLAG ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI VAGY ÁLLATÁPOLÁSI CÉLRA 

 

A FEL NEM HASZNÁLT ANYAG ÉS A HULLADÉK KEZELÉSÉNEK MÓDJA 
A fel nem használt terméket, valamint a keletkező hulladékokat a helyi követelményeknek 

megfelelően kell megsemmisíteni 

 

A GYÁRTÓ ÉS A FORGALMAZÓ NEVE ÉS CÍME 

Gyártó: Ceva Santé Animale, Z.I Très Le Bois, 22600 Loudéac, Franciaország 

Forgalmazó: Ceva-Phylaxia Oltóanyagtermelő Zrt. (1107 Budapest, Szállás u. 5.) 

 

NYILVÁNTARTÁSI SZÁM 

2182/1/NM/2022 NÉBIH ÁTI (30db) 

GTIN: 0000000000 

www.douxo.com 

 

EXP: (hh/éééé) 

Lot: (szám) 

 

30 darab 
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