Huomioitava Dentiseptiä
käytettäessä:

dentisept

®

Hammasgeeli kissalle ja koiralle

Dentisept on erittäin hyvin siedetty.
Joissakin harvoissa tapauksissa kissojen
syljeneritys voi lisääntyä.
Pitkäaikaiskäytössä klooriheksidiini voi värjätä
hampaita. Värjäymät poistuvat kun käyttö
lopetetaan.
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The efficacy of intra-alveolar 0.2% chlorhexidine gel on alveolar osteitis: a metaanalysis. J Zhou, B Hu, Y Liu, Z Yang, J Song. Oral Diseases (2017) 23, 598–608
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Dentisept® on tarkoitettu
kissan ja koiran

Klooriheksidiinillä on desinfioiva vaikutus
bakteereja ja sieniä vastaan.*

• Suuhygienian hoitoon
• Pahanhajuisen hengityksen estämiseen
• Ihopoimujen desinfiointiin
Plakin ja hammaskiven muodostuminen vähenee
Deptiseptin säännöllisellä käytöllä.

Dentiseptin vaikuttava aine on
klooriheksidiini 2 mg/g
Pakkauskoko: 20 g
Pakkaus sisältää pipetin

Dentiseptin annostus ja antotapa
Miten Dentisept toimii?

Käytä pakkauksessa olevaa pipettiä, kun annostelet
Dentiseptia suuhun. Näin saat helposti vietyä
Dentiseptin myös takaposkihampaiden ikeniin.
Levitä vielä pipetillä annosteltu Dentisept
varovaisesti sormenpäitä käyttäen.

Dentiseptiin on lisätty vanilja-aromia, joka tekee
siitä miellyttävän makuisen eläimelle. Dentisept on
siksi sekä pitkävaikutteinen että helppokäyttöinen.

Dentiseptiä voidaan käyttää päivittäin eläinlääkärin
ohjeen mukaan.

Koostumuksensa ansiosta Dentisept tarttuu hyvin
suuontelon limakalvoille sekä hampaisiin.
Kun Dentisept annostellaan kissan tai koiran
suuhun, se sitoutuu proteiineihin ja
hammaskiilteeseen
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Vältä Dentiseptin annostelua juuri ennen
ruokailua, koska ruokaillessa Dentisept kuluu
nopeammin pois.
Puhdista sormet Dentiseptistä ensin paperilla ja
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