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Clean
SPRAY PLASTER TIL DYR



Sikkerhed:
∙ CleanSeal Vet er testet på både dyr  
 og mennesker for eventuelle hud-
 reaktioner under plasteret. Der var 
 ingen negative hudreaktioner, 
 hverken hos dyr eller mennesker.

Anvendelse:
∙ CleanSeal Vet anvendes som beskyttende plaster på mindre sår,     
   skrammer og operationssår.
∙  Plasteret beskytter imod forurening af såret fra omgivelserne. Dette er 
    specielt vigtigt for dyr der  kommer i fugtige eller snavsede omgivelser.
∙  Produktet er også velegnet på steder eller  i miljøer, hvor sædvanlige ban-
   dager kun vanskeligt, eller ikke, kan anvendes.
∙  Hurtig effekt.
∙ Øjeblikkelig beskyttelse mod infektion og bakterier.
∙  Vandtæt og åndbart. 
∙  Let at anvende.

Fordele med
CleanSeal Vet
∙ Hurtig effekt
∙ Øjeblikkelig beskyttelse mod
  infektion og bakterier
∙ Vandtæt og åndbart
∙ Enkel og hurtig at bruge
∙ Er usynlig
∙ Forsvinder igen af sig selv

Virkning:
∙ CleanSeal Vet beskytter sår og rifter imod forurening fra omgivelserne, 
   så ophelingen ikke forsinkes af forureninger fra dyrets miljø.
∙ CleanSeal Vet danner et vandtæt ”åndbart” plaster, så der kan komme luft         
  til såret, men ikke vand. Dette hjælper med til at såret heles hurtigst muligt.

Brugsvejledning:
∙ Til dækning af mindre sår og skrammer samt operationssår.
∙ Rens såret grundigt inden brug af CleanSeal Vet.
∙ Hold CleanSeal Vet 5-10 cm fra såret og spray ét tyndt lag på,
  så det er dækket.
∙ Der må ikke sprayes mere end ét lag, fordi plasteret så bliver for tæt, 
   så huden ikke kan ånde. Dette kan forsinke ophelingen.
∙ Plasteret tørrer på 2-3 minutter.
∙ Der må ikke sprayes på sår, hvor der er massiv blødning.
∙ Hvis såret er rengjort med vand, skal det tørre før brug af CleanSeal Vet.
∙ Efter 3-4 dage forsvinder plasteret ved slid og almindelig aktivitet.
∙ Ved behov gentages applikationen.

CleanSeal Vet indeholder:
   Norfluran      Etylacetat           Acrylat copolymer       Nitrofural


