
Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır 

BİODEXİN 

Kulak Losyonu 

 

BİLEŞİMİ: 

Hafif bulanıktan berrağa ve renksizden sarımsı renge değişen, çalkalandığında köpüren; 100 ml’ 

de 0.5 ml Klorheksidin diglukonat çözeltisi, 1 g Avusturalya çay ağacı yağı, 2.5 g Dekspantenol 

ve yardımcı maddeler olarak Propilen Glikol, Cremophor RH 40, Fenoksietanol, Alfa-tokoferol, 

Asetik asit %99, Sodyum asetat trihidrat ve distile su içeren çözeltidir.  

KULLANIM AMACI: 

Köpeklerin dış kulak kanalına uygulanması için tasarlanmıştır. Kulak kirini çözen, temizleyici ve 

koruyucu etkiye sahip maddeler içerir. Klorheksidin ve çay ağacı yağı kulağın temizlenmesini 

sağlar. Dekspantenol cilt üzerinde koruyucu etki gösterir. Ürün bileşimi ile derinin nemlenmesine 

katkıda bulunur ve hayvanın kulak sağlığının korunması için uygun bir ortam oluşturur. 

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU: 

Köpeğin kulağına 5-8 damla uygulayın. Kulak kanalına masaj yapın ve köpeğin başını sallayarak, 

ürünü dışarı atmasına izin verin. Ürünün ve kulak kirinin olası kalıntıları pamuklu çubukla 

çıkarılabilir. Bu prosedür günde iki kez tekrarlanabilir.  

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN UYARILAR: 

Hayvanın kulak zarı hasar görmüşse bu ürünü kullanmayın. Ürünü hayvanın göz mukozasıyla 

temas ettirmeyin. Gözle teması halinde, gözleri akan temiz su ile yıkayın ve tahriş devam ederse 

tıbbi yardım alın. Ürünü hayvanın kulağının içine uygulamayın. Hayvan, ürünün herhangi bir 

bileşenine karşı aşırı duyarlı ise, kullanımını durdurun ve tıbbi yardım alın. Hayvanın kazara ürünü 

yutmasını önleyin. 

GENEL UYARILAR: 

Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların 

ulaşamayacağı yerlerde muhafaza ediniz. Gıda maddelerinden uzakta bulundurunuz. Son 

kullanma tarihi geçen ürünleri kullanmayınız.  

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN 

UYARILAR: 

Ürünün herhangi bir bileşenine karşı aşırı duyarlılığı olduğu bilinen kişiler, bu ürünle temas 

etmemelidir. Kazara gözle teması halinde gözleri bol miktarda temiz su ile yıkayın. Tahriş devam 

ederse, tıbbi yardım alın. Ürünün kazara yutulması durumunda, tıbbi yardım alın. 

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ: 

Orijinal ambalajında, 25°C’ nin altında, direkt güneş ışığından korunarak ve dondurulmadan 

muhafaza edilmelidir.  Raf ömrü imal tarihinden itibaren 24 aydır.  

KULLANIM SONRASI İMHA VE HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR: 

Ürün kedilerde ve gıda değeri olan hayvanlarda kullanılmaz.  Herhangi bir kullanılmamış ürün 

veya bu ürünlerin atık materyalleri, yerel yasalara uygun şekilde imha edilmelidir. 

Kullanılmamış veya arta kalan ürün çevreye, atık su veya drenaj sistemlerine atılmamalıdır.  

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ: 

Kauçuk aplikatörle genişletilmiş bir vidalı kapak ve bir koruyucu başlığı olan 100 ml’ lik HDPE 

şişeler, karton kutu içerisinde satışa sunulmuştur.  



ETİKET ONAY TARİHİ: 22.07.2020 

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI KAYIT TARİH VE NO: 22.07.2020-12/038 

BİLDİRİM SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ: 

DOĞUKAN İlaç San. Tic. Ltd. Şti 

Haramidere San. Sit. B-Blok No: 107 Beylikdüzü/İSTANBUL 

ÜRETİM YERİ ADI VE ADRESİ: 

BIOVETA, Inc. 

Komenského 212, 683 23 Ivanovice na Hané, ÇEK CUMHURİYETİ. 

Seri No:                    

Üretim Tarihi:                         

Son Kullanma Tarihi: 

KDV Dahil PSF: 

 

 

 


