מגוון מוצרי השמפו של חברת וטמרקט

שמפו דרמוסנט אטופ 7

שמפו מלאצטיק

ATOP7® shampoo, Dermoscent

MalAcetic shampoo, Dechra

טיפוח | לכלבים ולחתולים

טיפולי | לכלבים ,לחתולים ולסוסים

שמפו מרגיע לעור מגורה או יבש המתאים לכלבים הנוטים לאלרגיות עוריות.
פורמולה עשירה בחומצות שומן חיוניות ובחומרים התומכים ביצירת pH
פיזיולוגי .השמפו מחזיר לחות לעור ומחזק את ההגנה הטבעית של חסם
העור ,מרגיע גרד ומנקה ביסודיות ,מתאים לשימוש מספר פעמים בשבוע,
מותאם לעור רגיש.

שמפו אל סבון ,מנקה ומייבש המתאים לטיפול בעור בריא עם נטיה לזיהום
בקטריאלי או פטרייתי.

מרכיבים עיקריים :חומצות שומן חיוניות ,תמציות שמניםCalcium CPA ,
מק"ט 200 | 217183 :מ"ל

שמפו אנטי בקטריאלי ואנטי פטרייתי המאזן את  pHהעור .מתאים כטיפול
כרוני למניעת דלקות עור בחיות מחמד הנוטות לדלקות עור באופן כרוני.
מרכיבים עיקריים :חומצה בורית  ,2%חומצה אצטית 2%
מק"ט 355 | 256070 :מ"ל

שמפו דרמ-אליי (שיבולת שועל)

שמפו דרמה-בנס

DermAllay shampoo, Dechra

DermaBenSs® Shampoo, Dechra

טיפוח | לכלבים ,לחתולים ולסוסים

טיפולי | לכלבים ,לחתולים ולסוסים

שמפו אל סבון על בסיס שיבולת שועל לטיפול בעור רגיש ומגורה.
מנקה ומותיר לחות על העור .מרגיע עור רגיש המגיב ביתר לגירויים כגון
עקיצות ,דשא ועוד.

שמפו נטול סבון המיועד לסיוע בטיפול בעור ובפרווה,
בעל מאפיינים אנטי-בקטריאלים ואנטי-סבוריאה.

מרכיבים עיקריים :הידרוליזט חלבון שיבולת שועל ,שמן חריע ,קומפלקס
סרמיד
מק"ט 355 | 256053 :מ"ל

שמפו מל-א-קט
Mal-A-Ket Shampoo, Dechra

טיפולי | לכלבים ,לחתולים ולסוסים
שמפו טיפולי לתמיכה בבריאות העור למניעת זיהומים ממקור בקטריאלי או
פטרייתי.
מרכיבים עיקריים ,Ketoconazole 1% :חומצה אצטית  ,2%כלורהקסידין גלוקונט .2%
מק"ט 236 | 257197 :מ"ל

שמפו בי-פרוקס
B-Perox shampoo, Diafarm

טיפולי | לכלבים ולחתולים
שמפו המסייע בהסרת עודפי שומן מהעור והפרווה.
מרכיבים עיקריים :בנזואיל פרוקסיד
מק"ט 150 | 256062 :מ"ל

מתאים למצבים בהם נדרשת תמיכה אנטי-בקטריאלית ,שיקום חסם העור,
הסרת עודפי שומן עורי ,שטיפה של זקיקי השערה ,תמיכה למצב סבוריאה,
פעילות קרטוליטית או צורך בתמיכה קרטופלסטית (תמיכה בשיקום הצמיחה
של תאי העור) .השמפו מתאים גם כתמיכה בטיפול בדמודיקוזיס או סינדרום
קומודוני של שנאוצרים ,וכן בכל מצב בו יש מופע של פוליקוליטיס .מחקרים
הראו סיוע של בנזואיל פרוקסיד למצבים בהם אובחן זיהום .MRSI
מרכיבים עיקריים,2.5% benzoyl peroxide, 1% sulfur :
1% salicylic acid, ceramide complex
מק"ט 355 | 256079 :מ"ל

שמפו טריזכלור 4
TrizCHLOR® 4 Shampoo, Dechra

טיפולי | לכלבים ,לחתולים ולסוסים
שמפו טיפולי למצבים המגיבים לכלורהקסדין ,תמיכה לטיפול אנטי-פטרייתי
או אנטי-בקטריאלי.
השמפו מתאים לתמיכה בעור בריא בחיות הסובלות מחזרתיות של מצבים
עוריים המגיבים לכלורהקסידין .כמו כן משמש במצבי זיהום חיידקי שטחי או
פטרייתי ,הוט ספוטס ( ,)acute moist dermatitisפודו-דרמטיטיס .מרכיב
 TrizEDTAגורם להתהוות חרירים בדופן תא החיידק ובכך מסייע בהגברת
הפעילות של כלורהקסדין וכן של טיפול אנטיביוטי במידה ומשולב.
השמפו נטול אלכוהול ואינו יוצר גירוי או צריבה עורית.
מרכיבים עיקריים4% chlorhexidine gluconate, USP tris-EDTA :
מק"ט 236 | 256080 :מ"ל
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מגוון שטיפות האוזניים של חברת וטמרקט

שטיפת אוזניים מלאצטיק AP

שטיפת אוזניים טריז אולטרא  +קטו

MalAcetic Ear Flush, Dechra

TrizULTRA+KETO otic cleanser, Dechra

טיפול חיצוני | לכלבים ולחתולים

טיפול חיצוני | לכלבים ,לחתולים ולסוסים

שטיפת אוזניים לניקוי ואיזון  PHהאוזן.
תמיסה על בסיס מים המתאימה לניקוי הפרשות מימיות ,לשימוש כרוני
מניעתי בכלבים ובחתולים הסובלים מדלקות חוזרות.
מתאימה גם כעזר לטיפול תרופתי בדלקת לניקוי הפרשה מוקו-פורלנטית.
מרכיבים עיקריים :חומצה אצטית  ,2%חומצה בורית 2%

שטיפת אוזניים לניקוי והבססה של תעלות האוזן בתוספת קטוקונזול.
תכשיר ניקוי עם חומר אנטי פטרייתי לשטיפת האוזן ,פועל נגד שמרי
.Malassezia
יש לודא שלמות עור תוף טרם השימוש.

מק"ט 118 | 134790 :מ"ל

שטיפת אוזניים קלין אורל

החומר  TRIZהמצוי בתכשיר מרכך את ממברנות התאים והופכם לחדירים
יותר לספיגת אנטיביוטיקה.
מרכיבים עיקרייםTrizEDTA + ketoconazole 0.15% :
מק"ט 118 | 248462 :מ"ל

CleanAural ear cleanser, Dechra

טיפול חיצוני | פורמולה לכלבים
שטיפת אוזניים המתאימה לניקוי שגרתי להסרה של שעווה ופסולת באוזן.
תמיסה המכילה חומרים שומניים שמרככים את ההפרשה השעוותית וכן
מכילה חומרי הזנה ולחות לעור האוזן.
התמיסה מבוססת על פרופילן גליקול ולכן תעורר גירוי נמוך יותר לעומת
חומרים צרמינוליטים.
מרכיבים עיקריים :פרופילן גליקול
מק"ט 100 | 137216 :מ"ל

שטיפת אוזניים קליר אוטיק

שטיפת אוזניים טריז כלור
TRIZCHLOR ear flush, Dechra

טיפול חיצוני | לכלבים ולחתולים
שטיפת אוזניים לניקוי והבססה של תעלות האוזן ,בתוספת כלורהקסדין.
מתאימה כהכנה לטיפול בסמיכות לפני מתן טיפול באנטיביוטיקה טופיקלית.
יש לוודא שלמות עור התוף טרם השימוש.
החומר  TRIZהמצוי בתכשיר מרכך את ממברנות התאים והופכם לחדירים
יותר לספיגת אנטיביוטיקה.
מרכיבים עיקרייםTrizEDTA, Chlorhexidine Gluconate 0.15% :
מק"ט 118 | 248466 :מ"ל

KlearOtic ear cleanser, Dechra

טיפול חיצוני | לכלבים ולחתולים
שטיפת אוזניים צרומינוליטית עדינה ,המיועדת לניקוי האוזן
והסרת שעוות האוזן.
מתאימה במיוחד לשימוש באוזניים עם הפרשה מרובה ללא פציעה ,כגון
במקרי נגיעות בקרדית האוזן בחתולים.
התמיסה אינה חומצית.
מרכיבים עיקריים :סקואלן  22%ושמנים מינרלים
מק"ט 118 | 134789 :מ"ל

שטיפת אוזניים טריז  EDTAקריסטלים
TrizEDTA Crystals otic cleanser, Dechra

טיפול חיצוני | לכלבים ולחתולים
גרגירים ליצירת תמיסה לשטיפת אוזניים ,לניקוי והבססה של תעלות האוזן.
החומר  TRIZהמצוי בתכשיר מרכך את ממברנות התאים והופכם לחדירים
יותר לספיגת אנטיביוטיקה.
מרכיבים עיקרייםTrizEDTA :

שטיפת אוזניים מל-א-קט פלוס טריז EDTA
MAL-A-KET Plus TrizEDTA Flush, Dechra

טיפול חיצוני | לכלבים ולחתולים
שטיפת אוזניים לניקוי והבססת תעלות האוזן ,בתוספת קטוקונזול
וכלורהקסדין.
שטיפת אוזניים אנטי בקטריאלית ואנטי פטרייתית.
מתאימה כהכנה לטיפול בסמיכות לפני מתן טיפול באנטיביוטיקה טופיקלית.
יש לודא שלמות עור תוף טרם השימוש.
החומר  TRIZהמצוי בתכשיר מרכך את ממברנות התאים והופכם לחדירים
יותר לספיגת אנטיביוטיקה.
מרכיבים עיקרייםTrizEDTA ,Ketoconazole 0.15% :
Chlorhexidine Gluconate 0.15%
מק"ט 118 | 134791 :מ"ל

במחקרים נמצא ש TRIZ-בטיחותי במקרים בהם יש עור תוף קרוע.

מק"ט 118 | 248461 :מ"ל
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