CleanSeal Vet

SPRAY-PLEISTER VOOR DIEREN

Biosecurity geeft geen garantie, verklaring of waarborg met betrekking tot de hierin opgenomen informatie of de geschiktheid van haar producten en diensten voor een speci�eke markt.
Niet alle producten zijn beschikbaar voor alle markten. Voorafgaand aan de distributie van de producten moeten de lokale regelgevingsaspecten in acht worden genomen. Biosecurity
verleent, expliciet of impliciet, aan geen enkele partij octrooirechten, licenties, of andere IP-rechten, met betrekking tot dergelijke informatie zelf of met betrekking tot iets dat door
dergelijke informatie wordt beschreven. Informatie in dit document is eigendom van Biosecurity, en Biosecurity behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in
de informatie in dit document of in alle producten en services zonder voorafgaande kennisgeving.

Toepassing

Veiligheid:

∙ CleanSeal Vet wordt gebruikt als beschermende pleister op kleine
oppervlakkige wonden, schrammen, krassen en chirurgische wonden.
∙ De pleister beschermt de wond tegen besmettingen die optreden in vuile en/of
vochtige omstandigheden zoals open velden, stallen en bodembedekking.
∙ Het product is ook geschikt op plaatsen of in omgevingen waar gewone pleisters
of verbanden niet of moeilijk te gebruiken zijn.
∙ Snel effect
∙ Onmiddelijke bescherming tegen bacteriële infecties.
∙ Waterdicht en ademend
∙ Eenvoudig in gebruik

∙ CleanSeal Vet is bij zowel dieren als
mensen getest op huidreacties na
toepassing van de pleister. In beide
gevallen zijn geen ongewenste
huidreacties waargenomen als gevolg
van het gebruik van CleanSeal Vet

CleanSeal Vet bevat:
Norﬂuraan

Ethylacetaat

Polyacrylaat

Nitrofural

Gebruiksaanwijzing:
∙ Reinig de wond grondig voordat u CleanSeal Vet gebruikt.
∙ Houd CleanSeal Vet op 5-10 cm van de wond en spuit er een dun laagje op
zodat de wond bedekt is.
∙ Spray niet meer dan één laag op de wond. Meerdere lagen remmen het
natuurlijke genezingsproces.
∙ De pleister droogt in 2-3 minuten.
∙ Niet geschikt voor gebruik op hevig bloedende wonden.
∙ Als de wond is gereinigd met water, moet deze drogen voordat CleanSeal Vet
wordt gebruikt.
∙ Na 3-4 dagen verdwijnt de pleister door slijtage en normale activiteit.
∙ Herhaal de toepassing indien nodig.

Werking:
∙ CleanSeal Vet beschermt wonden tegen vervuiling zodat genezing niet wordt
vertraagd door verontreinigingen uit de omgeving van het dier.
∙ CleanSeal Vet vormt een waterdichte "ademende" pleister waardoor
luchttoevoer naar de wond mogelijk blijft, maar vocht de wond niet kan bereiken.
Dit stimuleert de natuurlijke wondgenezing.

Voordelen van
CleanSeal Vet
∙ Snel effect
∙ Onmiddelijke bescherming
tegen infectie en bacteriën
∙ Waterdicht en ademend
∙ Eenvoudig en snel in gebruik
∙ Is onzichtbaar
∙ Verdwijnt weer vanzelf

