Vetramil
Aard van het middel
Wondzalf.
Benaming van het middel
Vetramil wondzalf.
10 g / 30 g wondzalf met honing en essentiële oliën voor wondbehandeling bij dieren.
Samenstelling
INCI codes: petrolatum, cetearyl alcohol, sodium lauryl sulfate, paraffin, isopropyl myristate, mel, thymus vulgaris,
lavandula angustifolia, melaleuca quinquenervia, pogostemon cablin, ocimum basilicum.
Nederlandse namen: Vaseline, paraffine, honing, cetearyl alcohol, sodiumlaurylsulfaat, tijmolie, lavendelolie, niaouli
olie, patchouli olie, basilicumolie.
Indicatie
Vetramil® bevordert de genezing van kleine en grote wondjes, bestrijdt wondinfecties en is toepasbaar bij alle
soorten grote en kleine huisdieren. Vetramil® heeft een verzachtende en beschermende werking op de gewonde en
geïrriteerde huid.
Wonden:
Huid:
Oppervlakkige wondjes
Gevoelige plekken
Doorligplekken Huidirritaties en schrale plekken
Kleine en grote open wonden
Eczeem
Geïnfecteerde wonden
Mok en schimmelinfecties
Oude, slecht genezende wonden Krabben, jeuk
Na drainage van abcessen
Rode plekken
Droge wonden
Schaafwonden
Huidlaesies
Tussenteen dermatitis
Granulerende wonden
Doeldier(en)
Vetramil® Wondzalf mag worden toegepast bij kleine en grote huisdieren zoals honden, katten, knaagdieren,
vogels, paarden, koeien en schapen.
Werking
Vetramil® is een zalf op basis honing en etherische oliën.
De basisingrediënten van de zalf verzachten de huid en beschermen tegen uitdrogen. Vetramil® bevat honing met
een zeer hoog enzymgehalte. Deze enzymen hebben een antibacteriële werking, waardoor ontstoken wonden snel
schoon worden. Door de lage pH wordt een herstellend wondmilieu gecreëerd. De natuurzuivere etherische oliën
bevorderen herstel van de geïrriteerde huid en versterken de ontsmettende werking.
Voor het gebruik van Vetramil® geldt geen wachttijd.
Gebruik
Wonden: Vetramil kan direct op de wond worden aangebracht, of op een verbandgaasje. Op advies van de
dierenarts kan het verbandgaasje worden gefixeerd met een wondbandage. Vetramil® 1 x per dag opnieuw
aanbrengen. De behandeling met Vetramil® kan worden gestopt als de wond dicht is.
Huid: De aangedane huid 1-2 x per dag insmeren.
Kwaliteit
Voor Vetramil® Wondzalf worden uitsluitend hoogwaardige en zuivere ingrediënten gebruikt. Productie vindt plaats
onder kwaliteitsysteem van Bfactory B.V.
Wachttijd
Voor Vetramil® Wondzalf geldt geen wachttijd.
Houdbaarheid
Twee jaar.
Na openen van de tube drie maanden.

Bewaarcondities
Te bewaren bij kamertemperatuur.
Voorzorgsmaatregelen
Niet gebruiken indien de tube beschadigd is.
Na gebruik de tube weer sluiten.
Direct contact tussen tube en het wondoppervlak vermijden.
Geopende tube binnen 3 maanden gebruiken.
Overige informatie
Verpakkingen:
Tubes à 10 gram
Tubes à 30 gram
Displaydozen met 12 tubes à 10 gram
Registratienummer: nvt

