
Derma
Prescription



Kenmerken:
Door het gebruik van DermaShine wordt de normale vochtbalans van de 
vacht na uitdroging hersteld, zodat de vacht glanzend wordt zonder dat 
deze vettig lijkt. Daarnaast heeft DermaShine ook een milde desinfecteren-
de, jeukverlichtende en verzachtende werking.

Toepassing:
DermaShine is een conditioner voor honden, katten en paarden. Het hydra-
teert de droge huid en vacht waardoor de normale balans van de vacht 
wordt hersteld en glanst zonder vettig te lijken. De Jojoba-olie hydrateert tot 
diep in de huid, waardoor deze zacht en soepel wordt. Tegelijkertijd wordt 
roos losgemaakt van het huidoppervlak. Naast hydratatie hebben propylen-
glycol en glycerine ook een desinfecterende werking. Het melkzuur normali-
seert de pH-waarde van de huid. 

DermaShine DERMATOLOGISCHE CONDITIONER

DermaShine is een olievrije conditioner met een hydraterende werking
tegen een droge huid en een doffe vacht

Gebruiksinstructie:
Maak de vacht nat met een DermaShine-
-water oplossing (5 pompjes per 1 liter water)
DermaShine conditioner hoeft NIET uit de
vacht te worden gespoeld
Als de conditioner in de ogen van uw
hond, kat of paard komt, spoel dan de
ogen met voldoende lauwwarm water.
De DermaShine conditioner kan ook
direct op de vacht aangebracht worden,
bijvoorbeeld bij dagelijks gebruik.



DermaLux is een shampoo ter ondersteuning van behandeling tegen
eczeem en eelt

Kenmerken:
DermaLux heeft een ontvettende werking en verwijdert effectief roos en 
korstjes. Daarnaast verzacht het de huid en normaliseert het de opbouw van 
nieuwe huidcellen. Het remt de groei van bacteriën en gisten en heeft een 
jeukverzachtend effect.

Toepassing:
DermaLux is een shampoo voor honden en paarden met een vette en 
verdikte huid. DermaLux heeft een positief effect op de opbouw en herstel 
van de huid en zorgt tegelijkertijd dat deze jeukvrij is. Salicylzuur maakt roos 
en korstjes effectief los. Ureum en glycerine hydrateren de huid. Chitosane 
legt een beschermende laag op de huid en de vacht. Liposomen zorgen voor 
een langer effect tussen de wasbeurten door. 

DermaLux DERMATOLOGISCHE SHAMPOO

Gebruiksinstructie:
Maak de te behandelen huid/vacht nat 
met lauwwarm water. 
De shampoo goed schudden voor gebruik. 
Breng vervolgens een voldoende hoeveelheid 
shampoo aan en masseer grondig totdat de 
vacht volledig is bedekt met schuim.
Spoel de vacht volledig schoon met lauw 
water. 
Breng de shampoo nogmaals aan zodat er 
opnieuw voldoende schuim wordt gevor-
md. Masseer het schuim grondig in de 
vacht zodat het tot op de huid doordringt. 
Wacht 10 minuten zodat de shampoo de tijd 
heeft om te werken (stel eventueel een timer in). 
Spoel de vacht grondig uit met lauw 
water. 
Het proces kan 1-3 keer per week herhaald 
worden of volg de instructies van uw dierenarts.



Kenmerken:
DermaScale verwijdert roos en dode huidcellen en hydrateert tegelijkertijd de 
huid. De huid wordt daarbij voorzien van een extra vochtinbrengende laag.

Toepassing:
DermaScale is een milde, hypoallergene shampoo met een reinigende en 
hydraterende werking voor honden, katten en paarden met een gevoelige en 
droge huid.

DermaScale DERMATOLOGISCHE SHAMPOO

DermaScale reinigt en hydrateert de droge en gevoelige huid

Gebruiksinstructie:
Maak de te behandelen huid/vacht nat 
met lauwwarm water. 
De shampoo goed schudden voor gebruik. 
Breng vervolgens een voldoende hoeveelheid 
shampoo aan en masseer grondig totdat de 
vacht volledig is bedekt met schuim.
Spoel de vacht volledig schoon met lauw 
water. 
Breng de shampoo nogmaals aan zodat er 
opnieuw voldoende schuim wordt gevor-
md. Masseer het schuim grondig in de 
vacht zodat het tot op de huid doordringt. 
Wacht 10 minuten zodat de shampoo de tijd 
heeft om te werken (stel eventueel een timer in). 
Spoel de vacht grondig uit met lauw 
water. 
Het proces kan 1-3 keer per week herhaald 
worden of volg de instructies van uw dierenarts. 



Kenmerken:
DermaCalm ondersteunt de beschadigde en geïrriteerde huid door het 
aanbrengen van een beschermende en verzachtende laag op het huido-
ppervlak. DermaCalm is hydraterend, zeer mild en zeepvrij.

Toepassing:
DermaCalm is een shampoo voor honden, katten en paarden met een geïrri-
teerde en jeukende huid. De unieke samenstelling zorgt voor een verlichtend 
effect. Glycerine hydrateert de huid en heeft een verzachtende werking. De 
shampoo bevat geen zeep, maar reinigt de huid grondig van roosresten en 
korstjes. Chitosan is een natuurlijk biopolymeer dat een beschermende laag op 
de huid en de vacht aanbrengt.

DermaCalm DERMATOLOGISCHE SHAMPOO 

DermaCalm verlicht de jeukende en geïrriteerde huid 

Gebruiksinstructie:
Maak de te behandelen huid/vacht nat 
met lauwwarm water. 
De shampoo goed schudden voor gebruik. 
Breng vervolgens een voldoende hoeveelheid 
shampoo aan en masseer grondig totdat de 
vacht volledig is bedekt met schuim.
Spoel de vacht volledig schoon met lauw 
water. 
Breng de shampoo nogmaals aan zodat er 
opnieuw voldoende schuim wordt gevor-
md. Masseer het schuim grondig in de 
vacht zodat het tot op de huid doordringt. 
Wacht 10 minuten zodat de shampoo de tijd 
heeft om te werken (stel eventueel een timer in). 
Spoel de vacht grondig uit met lauw 
water. 
Het proces kan 1-3 keer per week herhaald 
worden of volg de instructies van uw dierenarts. 



Kenmerken:
DermaTopic reinigt en desinfecteert de huid mede door zijn bacteriostatis-
che en mycostatische eigenschappen. Het helpt de huidflora te normalise-
ren en draagt bij aan de onderdrukking van huidreacties. Daarnaast regene-
reert het de barrièrefunctie van de hoornlaag.

Toepassing:
DermaTopic is een hypoallergene shampoo ter verzorging van de huid en 
vacht van honden, katten en paarden die last hebben van door allergieën 
ontstane huidproblemen. Lactoferrine onderdrukt de ontstekingsreactie. 
Piroctonolamine reinigt en desinfecteert de huid, verwijdert ongewenste 
bacteriën en parasieten en helpt de microflora van de huid te normaliseren. 
De essentiële vetzuren dragen bij aan het herstel van de barrièrewerking van 
de huid, zodat nieuwe infecties worden voorkomen.

DermaTopic DERMATOLOGISCHE SHAMPOO

Hypoallergene shampoo ter ondersteuning van huidinfecties veroorzaakt
door allergieën

Gebruiksinstructie:
Maak de te behandelen huid/vacht nat 
met lauwwarm water. 
De shampoo goed schudden voor gebruik. 
Breng vervolgens een voldoende hoeveelheid 
shampoo aan en masseer grondig totdat de 
vacht volledig is bedekt met schuim.
Spoel de vacht volledig schoon met lauw 
water. 
Breng de shampoo nogmaals aan zodat er 
opnieuw voldoende schuim wordt gevor-
md. Masseer het schuim grondig in de 
vacht zodat het tot op de huid doordringt. 
Wacht 10 minuten zodat de shampoo de tijd 
heeft om te werken (stel eventueel een timer in). 
Spoel de vacht grondig uit met lauw 
water. 
Het proces kan 1-3 keer per week herhaald 
worden of volg de instructies van uw dierenarts. 



DermaBact is een milde desinfecterende en herstellende shampoo.

Kenmerken:
DermaBact dringt door tot in de haarfollikel en heeft een reinigende en 
desinfecterende werking. Het verlaagt de zuurgraad van de huid en remt de 
groei van bacteriën. Het heeft een helende werking en herstelt het natuurlij-
ke evenwicht van de huid. Daarnaast bied het een mild keratolytisch en kera-
toplastisch effect. 

Toepassing:
DermaBact is een shampoo voor honden, katten en paarden met huidproble-
men. Ethyllactaat heeft een diepgaand effect en dringt door tot in de haarfolli-
kels, zodat de groei van bacteriën worden geremd. De shampoo verwijdert 
effectief roos en schilfers, terwijl de kleine hoeveelheid benzalkoniumchloride 
een licht ontvettende en desinfecterende werking heeft.
 

DermaBact DERMATOLOGISCHE SHAMPOO

Gebruiksinstructie:
Maak de te behandelen huid/vacht nat 
met lauwwarm water. 
De shampoo goed schudden voor gebruik. 
Breng vervolgens een voldoende hoeveelheid 
shampoo aan en masseer grondig totdat de 
vacht volledig is bedekt met schuim.
Spoel de vacht volledig schoon met lauw 
water. 
Breng de shampoo nogmaals aan zodat er 
opnieuw voldoende schuim wordt gevor-
md. Masseer het schuim grondig in de 
vacht zodat het tot op de huid doordringt. 
Wacht 10 minuten zodat de shampoo de tijd 
heeft om te werken (stel eventueel een timer in). 
Spoel de vacht grondig uit met lauw 
water. 
Het proces kan 1-3 keer per week herhaald 
worden of volg de instructies van uw dierenarts. 



Kenmerken:
DermaHex zorgt voor een diepe reiniging en een langdurige effectieve 
desinfectie. DermaHex reinigt effectief wonden en geïnfecteerde huid 
zonder de huid te irriteren of uit te drogen. 

Toepassing:
DermaHex is een shampoo voor honden, katten en paarden met een geïn-
fecteerde huid. Chloorhexidine heeft een desinfecterende werking. Chitosan 
legt een beschermende laag op de huid en de vacht. De liposomen zorgen 
voor het langdurige effect van DermaHex.

DermaHex DERMATOLOGISCHE SHAMPOO

DermaHex is een shampoo met krachtige desinfecterende eigenschappen

Gebruiksinstructie:
Maak de te behandelen huid/vacht nat 
met lauwwarm water. 
De shampoo goed schudden voor gebruik. 
Breng vervolgens een voldoende hoeveelheid 
shampoo aan en masseer grondig totdat de 
vacht volledig is bedekt met schuim.
Spoel de vacht volledig schoon met lauw 
water. 
Breng de shampoo nogmaals aan zodat er 
opnieuw voldoende schuim wordt gevor-
md. Masseer het schuim grondig in de 
vacht zodat het tot op de huid doordringt. 
Wacht 10 minuten zodat de shampoo de tijd 
heeft om te werken (stel eventueel een timer in). 
Spoel de vacht grondig uit met lauw 
water. 
Het proces kan 1-3 keer per week herhaald 
worden of volg de instructies van uw dierenarts. 



DermaBase shampoo reinigt en hydrateert de droge en gevoelige huid

Kenmerken:
DermaBase verwijdert roos en dode huidcellen en hydrateert tegelijkertijd 
de huid door deze te voorzien van een extra vochtinbrengende laag.

Toepassing:
DermaBase is een milde hypoallergene shampoo voor honden, katten en 
paarden met reinigende en hydraterende eigenschappen. Het gehalte aan 
essentiële vetzuren en jojoba-olie herstelt en verzacht de huid en zorgt voor 
een glanzende vacht. Pirocton-olamine reguleert de natuurlijke microflora 
op de huid. Chitosan vormt een vochtvasthoudende, dunne laag op de huid 
en vacht wat samen met de ingekapselde werkzame stoffen voor een lang-
durig effect zorgt.

 

DermaBase DERMATOLOGISCHE SHAMPOO

Gebruiksinstructie:
Maak de te behandelen huid/vacht nat 
met lauwwarm water. 
De shampoo goed schudden voor gebruik. 
Breng vervolgens een voldoende hoeveelheid 
shampoo aan en masseer grondig totdat de 
vacht volledig is bedekt met schuim.
Spoel de vacht volledig schoon met lauw 
water. 
Breng de shampoo nogmaals aan zodat er 
opnieuw voldoende schuim wordt gevor-
md. Masseer het schuim grondig in de 
vacht zodat het tot op de huid doordringt. 
Wacht 10 minuten zodat de shampoo de tijd 
heeft om te werken (stel eventueel een timer in). 
Spoel de vacht grondig uit met lauw 
water. 
Het proces kan 1-3 keer per week herhaald 
worden of volg de instructies van uw dierenarts. 



Kenmerken:
DermaOtic reinigt en desinfecteert de gehoorgang zonder de huid te irriteren. 
Het maakt effectief uitgedroogd oorsmeer los en laat de gehoorgang schoon en 
droog achter. De combinatie van melkzuur, salicylzuur en essentiële vetzuren 
normaliseert de huid in de gehoorgang en remt de groei van ongewenste micro-
-organismen. Tegelijkertijd bevordert het de regeneratie van de bovenste
beschermlaag van de huid in het oor.

Toepassing:
DermaOtic wordt 
gebruikt bij honden en 
katten als preventieve en 
herhaaldelijk reiniging 
van de oren volgens de 
instructies van de diere-
narts en voor de onders-
teunende behandeling 
tegen gehoorganginfec-
ties.

DermaOtic PH-NEUTRALE OORREINIGER

Mild oorreinigingsmiddel 

Gebruiksinstructie:
Schud de fles goed voor gebruik. 
Draai de transparante dop naar rechts om de 
fles te openen. 
Til het oor op zodat de gehoorgang zichtbaar is. 
Verwijder voorzichtig zichtbaar vuil en overto-
llig oorsmeer. 
Dit wordt gedaan met een stukje watten. 
Gebruik nooit een wattenstaafje omdat het risico 
groot is dat het vuil verder in het oor wordt geduwd. 
Schuif de punt van het flesje naar beneden in de 
gehoorgang. Knijp het flesje licht uit en laat 1-2 
ml DermaOtic in de gehoorgang druppelen. 
Masseer voorzichtig de basis van de gehoor-
gang (aan de zijkant van het hoofd) zodat de 
DermaOtic het vuil en het overtollige oorsmeer 
kan losmaken. Wanneer u een "gorgelend" 
geluid hoort, dan is er voldoende gemasseerd.
Vaak zal het dier na de behandeling zijn 
hoofd schudden, zodat het verder losgema-
akte vuil eruit geschud wordt. (Het is aan te 
raden om de oorreiniging buiten te doen).
Droog het oor met een stuk watten. 
Als de oorflap gereinigd moet worden, kan 
dat het makkelijkst met een watje gedrenkt 
in DermaOtic. 
Het proces kan 1-3 keer per week herhaald 
worden of volg de instructies van uw dierenarts.



INSTRUCTIES VAN UW DIERENARTS:
Gebruik (een van) de volgende Derma Prescription-producten:

    DermaShine
    DermaLux
    DermaScale
    DermaCalm
    DermaTopic
    DermaBact
    DermaHex
    DermaBase
    DermaOtic

Behandeling herhalen:

Eenmaal per week 
Twee keer per week 
Drie keer per week 
Totdat de aandoening
is verdwenen

Opmerkingen dierenarts 

Uitwendig oor

Binnenoor

Trommelvlies
Middenoor



ChemVet verstrekt geen garantie, verklaring of waarborg met betrekking tot de in deze brochure opgenomen informatie of de geschiktheid van haar producten en diensten voor een bepaalde 
markt. Niet alle producten zijn voor alle markten verkrijgbaar. Voorafgaand aan de distributie van de producten dient de lokale regelgeving in acht te worden genomen. ChemVet verleent aan 
geen enkele partij, expliciet of impliciet, octrooirechten, licenties of andere IE-rechten, noch met betrekking tot dergelijke informatie zelf, noch met betrekking tot iets dat door dergelijke 
informatie wordt beschreven. De informatie in dit document is eigendom van ChemVet en ChemVet behoudt zich het recht voor om ten alle tijde zonder voorafgaande kennisgeving 
wijzigingen aan te brengen in de informatie, in dit document of in haar producten en diensten.




