
PYODERM®, szampon dermatologiczny dla psów i kotów do stosowania
w zakażeniach bakteryjnych i grzybiczych skóry

DZIAŁANIE: PRZECIWBAKTERYJNE, PRZECIWGRZYBICZE, MYJĄCE, NAWILŻAJĄCE.
PYODERM® jest szamponem zawierającym chlorheksydynę w stężeniu 3%, doskonale tolerowaną przez skórę, 
która wykazuje właściwości przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze. PYODERM® jest szczególnie zalecany jako
środek wspomagający właściwe leczenie bakteryjnych i grzybiczych chorób skóry, w szczególności leczenie po-
wierzchownego i głębokiego, ropnego zapalenia skóry (pyoderma). Szampon wykorzystuje trzy nowatorskie 
rozwiązania: Sferulity®, glikotechnologię i chitozanid. Sferulity® to mikrokapsułki o specjalnej strukturze 
stworzone dzięki zastosowaniu unikalnej technologii, która umożliwia kontrolowane, stopniowe uwalnianie 
składników szamponu na powierzchni skóry zapewniając przedłużony efekt działania. Glikotechnologia 
wykorzystuje właściwości monosacharydów i alkilopoliglukozydów, które uniemożliwiają przyleganie drob-
noustrojów (efekt antyadhezyjny), w szczególności Staphylococcus intermedius, Pseudomonas aeruginosa 
i Malassezia pachydermatis oraz zapewniają łagodzenie podrażnień skóry (efekt przeciwpodrażnieniowy). 
Chitozanid to naturalny biopolimer uzyskany z chitozanu (pochodna chityny) posiadający zdolność do two-
rzenia na powierzchni włosa i skóry trwałej powłoki, tzw. filmu. Jest nietoksyczny, niealergizujący, przepusz-
czalny dla tlenu, zapewnia długotrwały efekt nawilżający naskórka oraz usprawnia proces bliznowacenia.

SKŁAD:
Chlorheksydyna (3%), czynniki nawilżające w postaci wolnej i związanej (Sferulity®), chitozanid, łagodne 
substancje myjące, mocznik, gliceryna. Produkt posiada fizjologiczne pH.
WŁAŚCIWOŚCI:
PYODERM® zawiera kompozycję składników wykazujących podwójne działanie: – optymalne i utrzymujące 
się przez dłuższy czas działanie nawilżające (mocznik, gliceryna, chitozanid); – tworzenie ochronnego płasz-
cza na powierzchni skóry i sierści (chitozanid).
SPOSÓB UŻYCIA:
Wstrząsnąć przed użyciem. Stosować PYODERM® na sierść zmoczoną uprzednio ciepłą wodą. Rozprowadzić 
szampon równomiernie na powierzchni skóry i sierści. Energicznie rozmasować do spienienia, po czym do-
kładnie spłukać. Zabieg powtórzyć, pozostawić pianę na 5 min. Następnie dokładnie spłukać ciepłą wodą. 
Jeżeli szampon ten zalecił lekarz weterynarii, postępować zgodnie z jego zaleceniami (w razie konieczności 
można stosować szampon dwu lub trzykrotnie w ciągu tygodnia). Wyłącznie do użytku zewnętrznego. Unikać 
kontaktu z oczami. Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C. 
OPAKOWANIE: butelka 200 ml. Sprzedawany przez: Virbac Sp. z o.o., ul. Puławska 314,02-819 Warszawa, 
tel. 22 855 40 46, fax 22 855 07 34. Producent: Virbac S.A.– 1ère Avenue – 2065 m – L.I.D. – 06516 Carros – 
Francja.                                                                                                                                                                                               ■
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