Vetramil Sårspray Til Dyr

Indikationer
Må kun anvendes til behandling af dyr.
Akutte og inficerede sår med moderat væskesekekretion
Efterbehandling af abcesser
Behandling af muk på bl.a. heste
Behandling af eksem og hudreaktioner

Produktinfo
Vetramil sårspray til naturlig behandling af sår- og hudproblemer hos dyr.
Vetramil sårspray er baseret på medicinsk honning tilsat essentielle olier. Produktets hydrofile
egenskaber skaber et fugtigt sårmiljø. Honningens høje enzymindhold giver en enestående
antibakteriel effekt og sikrer en hurtig sårheling. Vetramil sårspray har en antiinflammatorisk effekt,
der reducerer rødme og hævelse. De essentielle olier giver en bitter smag, der nedsætter dyrernes
lyst til at slikke det i sig, og lugten holder insekter på afstand.
Vetramil sårspray er særdeles velegnet til behandling af vanskeligt tilgængelige steder og større
hudoverflader. Sårsprayen danner et beskyttende lag, så man ikke behøver dække med en
forbinding.
Bivirkninger
Ingen. Vetramil sårspray kan anvendes til drægtige dyr. Indeholder ingen parfumer eller
allergifremkalende stoffer.

Vores Vetramil produktserie til dyr består udover sårspray af potevoks, sårsalve, shampoo og
øredråber.
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Se alle produkterne indenfor Vetramil serien her.

Alle vores Vetramil produkter er baseret på honning, der udvindes i Holland fra sunde bifarme
under kontrollerede forhold i væksthuse. Det betyder, at honningen ikke indeholder sprøjtegift,
hormoner, bakteriesporer, pollenrester eller andre skadelige stoffer, som bierne kan støde på i den
fri natur.

Brugervejledning
Såret renses med vand og tørres med en ren klud
Vetramil Spray påføres 2-3 gange dagligt
Læg ikke forbinding på små små
Eventuelt kan store sår dækkes til med en forbinding, men det er ikke nødvendigt, da
Vetramil Spray danner et beskyttende lag
Behandlingen kan afsluttes, når såret er lukket
Holdbarhed: 3 måneder efter åbning.

Sortiment
Størrelse
Pumpeflaske med 100 ml

Indhold
Vetramil sårspray

Pakning
1 stk.

Ref. nr.
40700
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