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Koiran ja kissan ihon tukihoitotuotteet

Yleistynyt bakteerien tai hiivojen ylikasvu

Paikallinen voimakas bakteerien tai hiivojen ylikasvu
ihopoimuissa, tassuissa, vatsan alueella, 
kainaloissa tai nivusissa

Paikallinen lievä bakteerien tai hiivojen ylikasvu
ihopoimuissa, tassuissa, vatsan alueella, 
kainaloissa tai nivusissa

Rasvainen
ja 

hilseilevä
iho

Rasvainen turkki ja hilseilevä iho
- Ei bakteereita tai hiivoja

Rasvainen turkki ja hilseilevä iho
- Lisäksi bakteereita tai hiivoja

Peptivet® Shampoo + Peptivet® Foam
TAI

Clorexyderm® 4% Shampoo + Clorexyderm® 4% Liuos 

CLX Wipes ja/tai Peptivet® Foam
TAI

CLX Wipes ja/tai Clorexyderm® 4 % Liuos

CLX Wipes  ja/tai Clorexyderm® Spot Gel

Zincoseb® Shampoo

Zincoseb® Shampoo + Clorexyderm® 4 % Liuos
TAI

Zincoseb® Shampoo + Peptivet® Foam

Kuiva, 
hilseilevä 

iho ja 
turkki

Yleistynyt punoitus, kutina ja kuivuus

Paikallinen punoitus, kutina ja kuivuus
- ihopoimuissa, tassuissa, vatsan alueella, 
kainaloissa tai nivusissa

Ermidra® Shampoo + Ermidra® Spray

Ermidra® Spray

Kirurginen 
pesu

Clorexyderm® 4 % Shampoo + Clorexyderm® 4 % LiuosIhon pesu ennen toimenpiteitä
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Tuotetta ei huuhdella iholta. 

Käytetään tarvittavan ajan. 

Desinfi oiva puhdistuspyyhe iholle.

Käyttö kerran tai useammin päivässä.

Clorexyderm® Spot gelCLX Wipes

i huuhdella iholta

Clorexyderm® Shampoo 4 % Clorexyderm® Liuos 4 %

Tuotetta ei huuhdella iholta. 

Käyttö kerran päivässä.

Vaikutusaika 5-10 minuuttia.

Käyttö vähintään kahden viikon  ajan.

Peptivet® Vaahtoliuos

Vaikutusaika 3-5 minuuttia.

Suositeltu käyttötiheys kahdesti viikossa ensimmäisen 

kahden viikon ajan, sen jälkeen kerran viikossa kahden 

viikon ajan.

Peptivet® Shampoo

Tuotetta ei huuhdella iholta.

Käyttö kerran vuorokaudessa tai useammin. 

Shampoon kanssa yhdessä käytettäessä annostellaan 

shampoopesujen välipäivinä.

Koostumus:
AMP2041 (peptidi), klooriheksidiinidiglukonaatti max 0,1%, Tris-EDTA, 

lanoliinietoksylaatti, amfoteeriset pinta-aktiiviset aineet, puhdistettu vesi

Koostumus:
AMP2041 (peptidi), klooriheksidiinidiglukonaatti max 0,07 %, Tris-EDTA, 

glyserofosfoinositolin lysiinisuola (GPI), propyleeniglykoli, glyseroli, 

puhdistettu vesi

Ermidra® Shampoo

Vaikutusaika 5-6 minuuttia. 

Käyttö aluksi 2-3 kertaa viikossa.

Ermidra® Spray

Tuotetta ei huuhdella iholta.

Voidaan käyttää useita kertoja päivässä.

Zincoseb® Shampoo

Koostumus:
Klooriheksidiinidiglukonaatti 4 %, isodekyylialkoholietoksylaatti, 

propyleeniglykoli, glyseriini, dimetyylialkyylioksidi, etoksyloitu lanoliini, 

hydroksietyyliselluloosa, hajuste, turkoosi Kemazol, deionisoitu vesi

Koostumus:
Kationinen surfaktantti, betaiini, kookosdietanoliamidi, 

salisyylihappo, maitohappo, etoksyloitu lanoliini, kolloidinen 

rikki, sinkkiglukonaatti, klooriheksidiinidiglukonaatti, 

sakeutusaine, hajuste, deioinisoitu vesi

Koostumus:
Glykolinen salviauute , maitohorsmauute , anioninen 

surfaktantti , betaiini , sinkkiglukonaatti , maitoseerumi , 

säilöntäaine , hajuste, apuaineet, deionisoitu vesi 

Koostumus:
Maitohorsmauute , sinkkiglukonaatti , propyleeniglykoli, 

liposomit , glyseriini , hajuste-esanssit , syklodekstriinit , 

D-pantenoli , apuaineet , deionisoitu vesi

Koostumus:
Klooriheksidiiniglukonaatti (0,3 %) , Tris-EDTA , 

lanoliini , glyseriini , sorbitoli , polyvinyylipyrrolidoni ,

 deionisoitu vesi 

Koostumus:
Klooriheksidiiniglukonaatti 4%, propyleeniglykoli, glyseriini, etoksyloitu 

lanoliini, rasva-alkoholietoksylaatti, deionisoitu vesi

Koostumus:
Klooriheksidiini  0,3 %, Tris-EDTA , sinkkiglukonaatti , 

demineralisoitu vesi , ei-ioninen surfaktantti , isopropanoli , 

propyleeniglykoli , glyseriini , klimbatsoli , hajuste

Vaikutusaika muutama minuutti. 

Käytetään tarvittaessa.

Clorexyderm® Shampoo 4 % ja Liuos 4 % myös kirurgiseen pesuun:
Puhdista ihoalue Clorexyderm®-shampoolaimennoksella pyörivin liikkein keskeltä reunoille 

kahdesti ja pyyhi alue lopuksi keskeltä reunoille Clorexyderm®-liuoksella.


