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 הוראות שימוש
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®teSilV הוספת לחות וטיפול שמירת וחיטוי, , עם ריח נעים, להיפרטונית א תמיסת בופריה

מזיהום חיידקי על ידי ריכוז נמוך  המוגנתהיא תמיסה צלולה, חסרת צבע,  teSilV®בפצעים. 
 .מ"ל 500ו  מ"ל 250 מ"ל, 100 מסופקת בבקבוקים של . היאכסףיוני של 

 
 

 לשימוש: תשימוש יעודי והתוויו
®teSilV וטרינר, לשם חיטוי,  על ידי או בהנחיית בבעלי חיים וחיות מחמד, מיועדת לשימוש

פצעים לאחר ניתוח, כוויות מדרגה  ם שונים,יביכ ,פצעים והאצת ההחלמה שללחלוח טיפול, 
 , חתכים, שריטות וגירויי עור קלים.הראשונה ושניי

 
 

 ת שימוש כלליות:הוראו
®SilVet על ידי מזיגה של תמיסת פצעים וכוויות  לחלוחלטיפול ו תמיועד®SilVet  ישירות

בעזרת בקבוק הפצע ה על תז, הפלסטי או במזרק כדור גומי מזרק באמצעות ,מהבקבוק
 התקן המיועד לאפשר שטיפה או על ידי מזיגה על גזה / תחבושת או ספוג.ספריי, השמה עם 

וחבוש  SilVet®ונקה בעזרת גזה. הספג גזה יבשה בתמיסת ה  SilVet®הפצע עם  שטוף את
איתה את הפצע. ניתן לכסות בתחבושת חצי אטימה למניעת התנדפות התמיסה.  חזור על 

 SilVet®. תמיסת וטרינרהלפי הוראת , ימים 7ועד לפעם ב  יוםבפעם בתדירות של ההליך 
לטיפול בחיות  ,ה חלק אינטגרלי בערכת עזרה ראשונהאידיאלית לטיפול ביתי בפצעים ומהוו

לכל ק"ג משקל  SilVet®מ"ל של תמיסת  10ניתן להשתמש בעד מחמד ובעלי חיים אחרים. 
 שעות. 24גוף בתוך 

 
 

 :אזהרות והתראות
 המנע ממגע עם העיניים. .לשימוש חיצוני בלבד •
 השתמש/י רק בבקבוק שלא ניזוק. •
 הפסק/י השימוש אם מתפתח גירוי. •
 הימנע/י משימוש  בתמיסה עכורה או בעלת צבע. •
יש בקבוקים שבאו במגע ישיר עם הפצע הגן/י על הבקבוק ממגע ישיר עם הפצע.  •

 להשמיד לאחר השימוש.
אם ימים מפתיחת הבקבוק לראשונה,  28ניתן להשתמש שימוש חוזר בתמיסה תוך  •

 .הבקבוק נסגר מיד לאחר השימוש
 מעלות צלזיוס. 4-40אחסן את התמיסה בטמפ' בין  •
בקבוק ריק ניתן לזרוק לפח האשפה. בקבוק שמכיל תמיסה חייב להיות מסולק לאתר  •

 המתאים.
 

 מרכיבים:
 ), טריס, מנתול וכסף ניטרטי20מים מטוהרים, גליצרול (גליצרין), סורביטן מונולאורט (טווין 

0.01% (w/v) 
 
 

או עשרים  ,מ"ל 250 מ"ל או 500 ) בקבוקים של12( עשר שנייםכל אריזה מכילה 
 מ"ל ועלון הוראות שימוש המהווה חלק מתווית הבקבוק. 100בקבוקים של ) 24(וארבעה 
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 סמלים:
 :SilVet®להלן תיאור הסמלים הגרפיים המופיעים על תוית 

  
 

 זהירות 
 

 בהוראות השימוש /יהיעזר  
 

 יצרן    
 

 שמש ישיר אורמ הרחקקבוקים את הב /ישמור    
40 

 מגבלת טמפרטורה            4
 

 י תאריךנלפ /יהשתמש   
 

 בטכנולוגית מילוי אספטימעוקר על ידי שימוש          
 

 אין לעקר שנית  
 
 

 / מס' סחורהקוד אצווה                    
 
 
 
 
 

 משרדי הנהלה ראשית
 אנזיסרג' בע"מ

 26רחוב שבזי 
 4802126ראש העין 

 7600 622 03טלפון: 
 7601 622 03פקס:   

www.enzysurge.com 


