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SKÓRA - KOPYTO - RACICA
Skóra zwierząt – w szczególności zwierząt użytkowych – wystawiona jest na
działanie różnorodnych czynników występujących w środowisku chowu. Mokre
i pokryte błotem powierzchnie wybiegowe tworzą idealne podłoże dla rozwoju
szkodliwych drobnoustrojów, które przenikając przez skórę mogą powodować
problemy z racicami, takie jak np. choroba Mortellaro.
U koni, owiec, kóz, świń i psów różnego rodzaju podrażnienia skóry
mogą prowadzić do infekcji, szczególnie uciążliwych w obszarze aparatu
podtrzymującego i ruchowego.
Panazym Pasta HK 15 jest maścią łączącą w sobie środki czyszczące i
pielęgnujące skórę. Skład preparatu dobrano zgodnie z najnowszymi
wynikami badań dermatologicznych. Drobnoziarnista struktura preparatu
umożliwia jego dobre rozprowadzanie i bardzo dobre wchłanianie.
Skład:
borowina (torf), tlenek cynku, siarczan miedzi, ichtiol, aktywny proszek
bentonitowy, propane-1,2-diol, Carica Papaya (papaina), tymol, Ananas
Sativus (bromelaina), chlorokrezol
Maść Panazym HK 15 nie posiada działania drażniącego i żrącego. W razie
konieczności może być nakładana wielokrotnie.
Wskazania:
- usuwanie podłoża dla rozwoju bakterii, związanego z zabrudzeniem
(szkodliwe bakterie, grzyby)
- unikanie wysuszenia (spierzchnięcia)
- utrzymanie i wsparcie elastyczności warstwy rogowej skóry i pazurów
- wspomagająco przy schorzeniach racic (dermatitis digitalis) – choroba
Moltellaro, zanokcicach oraz przy schorzeniach kopyt i pazurów.
Zastosowanie:
Nanieść wystarczającą ilość produktu na obszar ciała, który poddawany jest
pielęgnacji. Na racicach i kopytach zalecane jest owinięcie posmarowanych
miejsc dodatkowo bandażem.
Wielkość opakowania:
Tubostrzykawka 60 ml
Opakowanie 450 ml
Informacje dodatkowe:
Krótkotrwałe podgrzewanie do 30 - 40 °C może ułatwić stosowanie preparatu.
Produkty do pielęgnacji zwierząt ﬁrmy Veyx-Pharma – więc także niniejszy
produkt – oznaczane są i rozpowszechniane wyłącznie pod marką
„SanDitan®”. Ma to na celu wyraźne odgraniczenie ich od leków z zakresu
medycyny weterynaryjnej. Ponieważ nie są to leki, nie ma konieczności
umieszczania informacji o nich, ani na poświadczeniu odbioru przez lekarzy
weterynarii, ani też w księdze chowu właścicieli zwierząt.

Veyx-Pharma posiada certyﬁkat GMP i QS
Veyx-Pharma GmbH • Söhreweg 6 • 34639 Schwarzenborn • Niemcy
tel. 0049 5686 99860 • fax 0049 5686 1489 • e-mail zentrale@veyx.de
www.veyx.de
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