Bula
Fórmula:
Cada 100 mL contém:
Gluconato de clorexidina.................................4,00 g
Veículo q.s.p. ................................................100,00 mL
Indicações: Clorexiderm é indicado para cães e gatos, no tratamento auxiliar e curativo da grande
maioria das afecções bacterianas de pele, superficiais ou profundas, com sintomas de prurido, eritema,
exsudação e seborréia.Clorexiderm atua nas camadas superficiais e nas camadas mais profundas da
derme, promovendo uma protente ação bactericida. Clorexiderm tem uma rápida ação bactericida e
efeito persistente contra uma grande variedade de bactérias gram positivas e gram negativas
(Staphylococcus aureus, Staphylococcus intermedius, Proteus vulgaris, Pseudomonas aeruginosa, etc.),
apresentando baixa resistência bacteriana e raras reações de hipersensibilidade.Clorexiderm é indicado
em todas as situações dermatológicas onde se necessita uma potente e rápida ação antibacteriana, tais
como: dermatite úmida aguda (Hot Spot), dermatite seborréica, dermatite interdigital, piodermites,
foliculite superficial e profunda, entre outras.
Posologia e modo de usar: Uso Tópico. Umidecer totalmente a pelagem com água morna e aplicar o
produto em quantidade suficiente para formar uma espuma abundante, massageando bem por todo o
corpo, evitando o contato com os olhos e mucosas. Deixe a espuma agir por 10 a 15 minutos antes de
enxaguar. No início do tratamento, utilizar o produto duas a três vezes por semana, até a diminuição
dos sintomas, passando então para uma vez por semana.
A critério do Médico Veterinário, este esquema de tratamento poderá ser modificado.
Não utilizar outros xampus, sabonetes ou sabões antes ou após a aplicação do Clorexiderm, pois a
clorexidina é incompatível com outros saponáceos comuns.
Precauções: Evitar o contato do produto com olhos e mucosas. Utilizar luvas de proteção. Não
reutilizar a embalagem vazia .
Contra Indicações: O produto está contra-indicado somente em caso de hipersensibilidade conhecida
aos componentes da fórmula.
Venda sob prescrição de Médico Veterinário
Técnico Responsável: Dr. Fábio Alexandre Rigos Alves - CRMV/SP. 9321
Licenciado no Ministério da Agricultura sob o n° 7.473 em 21/09/2000
Armazenar em local fresco e seco, ao abrigo da luz solar direta, fora do alcance de crianças e animais
domésticos.
Apresentação: Frascos plásticos de 100mL, 200mL, 230mL, 400mL, 500 mL, 1 Litro, 3 Litros, 5 Litros.
Fabricante: CEPAV PHARMA LTDA.
Rua Dom Bento Pickel, 605 – Casa Verde Alta
São Paulo/SP CEP 02544-000
CNPJ: 71.846.612/0001-48
Inscr. Estadual: 113.865.112.115
Atendimento ao consumidor:
(11) 3872- 2111
www.cepav.com.br
info@cepav.com.br
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