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English

Indications :Veterinus DermaGeL®is an isotonic formulation available in gel or fluid form indicated for intensive and rapid skin care.
Veterinus Derma GeL®ensures a uniform porous barrier of protection against bacterial attack, foreign contaminants, avoiding desiccation and
maintaining an ideal percentage ofmoisture. Bandaging the affected area is therefore not required.
Certified non-mutagenic and devoid of cytogenotoxicity or irritant and sensitizing effect on epithelial cells, Veterinus Derma GeL®maintains
cell viability to a very high rate and consequently favors a rapid hair regrowth in the original color.
Stayingwhere it is applied, Veterinus Derma GeL®in gel formwill not run off the treated surface.

Directions :Daily cleanse the affected areawithwarmwater or a saline solution, so as to preserve epithelial cells from irritation.
Apply Veterinus Derma GeL®generously several times a day, as needed. To help prevent skin proliferation, extend application
to the surrounding area.

Caution :When needed, bandage over the gel. After 24 hours, leave surface uncovered as the product ensures a protective barrier (keeping
surfacemoist). Avoid the use of this product on abnormal cell proliferation : warts, ringworm,mud fever,...
Ensure cap is replaced after use. Avoid all contact to inside of cap or tip of tube/bottle to prevent product contamination.
For animal use only. Keep in a cool dark place away from heat, frost and toxic radiation. Keep out of the reach of children.

Quality :Veterinus DermaGeL®is formulated on the basis of an exclusive blend of titrated botanical extracts. Unlike plant tinctures or common
extracts which have an active ingredients content that varies according to the period of harvesting,
weather conditions, quality of soil,... , Veterinus DermaGeL®contains titrated extracts.

Safety : Veterinus Derma GeL®is totally devoid of toxic or prohibited substances. It is safe to use in competition, during gestation, when licked...

Ingredients : Titr. Polysaccharides (Pyrus Sorbus extr.) ; Centella Asiatica (titr. extr.) ; Calendula Officinalis (titr. extr.) ; Salvia Officinalis extr. ;
Thymus Vulgaris extr. ; OriganumMajorana extr. ; LavandulaOfficinalis extr. ; PropyleneGlycol ; Hydrogenated CastorOil ;
SodiumBicarbonate ; Glycerin ; Alcohol ; Aqua Purificata ; Carbomer (for the gel form).

Nederlands

Indicaties:Veterinus DermaGeL® is een isotone formulering verkrijgbaar in gel- of vloeibare vorm, geïndiceerd voor intensieve en snelle huidverzorging.
Veterinus DermaGeL® zorgt voor een gelijkmatige poreuze barrièrebescherming tegen bacteriële aanvallen, vreemde verontreinigingen, vermijdt
uitdroging en houdt een ideaal vochtigheidspercentage in stand. Verbanden leggen op de aangetaste plek is dus niet nodig.
Veterinus DermaGeL® is niet-mutageen, cytogenotoxisch, irriterend en sensibiliserend voor de epitheelcellen en houdt de levensvatbaarheid van de cellen
in zeer hogemate in stand en bevordert daardoor een snelle hergroei van het haar in de oorspronkelijke kleur.
Veterinus DermaGeL® in gelvormblijft op de plaatswaar het is aangebracht en loopt niet van het behandelde oppervlak af.

Gebruiksaanwijzing:Dagelijks de aangedane plek reinigenmetwarmwater of een zoutoplossing, omde epitheelcellen te vrijwaren van irritatie.
Veterinus DermaGeL®meerderemalen per dag royaal aanbrengen, naar behoefte. Omhuidwoekering te helpen voorkomen, de toepassing uitbreiden
op het omliggende gebied.

Let op: Indien nodig, verband over de gel aanbrengen. Na 24 uur het oppervlak onbedekt laten, aangezien het product voor een beschermende barrière
zorgt (waardoor het oppervlak vochtig blijft). Vermijd het gebruik van dit product op abnormale celproliferatie: wratten, ringworm,modderkoorts...
Zorg ervoor dat de dop na gebruikwordt teruggeplaatst. Vermijd elk contactmet de binnenkant van de dop of de tip van de tube/fles om
productverontreiniging te voorkomen.
Uitsluitend voor gebruik bij dieren. Bewaren op een koele donkere plaats, uit de buurt vanwarmte, vorst en giftige straling. Buiten bereik van kinderen
bewaren.

Kwaliteit:Veterinus DermaGeL® is geformuleerd op basis van een exclusiefmengsel van getitreerde botanische extracten. In tegenstelling tot
plantentincturen of gewone
extracten die een actief bestanddeelgehalte hebben dat varieert naargelang de periode van oogsten,
deweersomstandigheden, de kwaliteit van de grond..., bevat Veterinus DermaGeL®getitreerde extracten.

Veiligheid:Veterinus DermaGeL® is volledig vrij van toxische of verboden stoffen. Het is veilig te gebruiken bij wedstrijden, tijdens de dracht, bij het likken...

Ingrediënten: Titr. Polysacchariden (Pyrus Sorbus extr.); Centella Asiatica (titr. extr.); CalendulaOfficinalis (titr. extr.); SalviaOfficinalis extr.; Thymus Vulgaris
extr.; OriganumMajorana extr.; LavandulaOfficinalis extr.; PropyleenGlycol; Gehydrogeneerde CastorOlie; NatriumBicarbonaat; Glycerine; Alcohol; Aqua
Purificata; Carbomer (voor de gel vorm).
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Behandeling:
Eén keer per dag reinigen met een zoutoplossing.

Toepassing: (zonder verband) vanDermaGeL®drie keer per
dag gedurende de eersteweek en vervolgens twee keer per
dag.

Let op: Er werden geen andere lokale behandelingen
gebruikt.
Antibiotica en pijnstillers toegediend via injectie.

Duur vandebehandelingonder klinischeobservatie: 28dagen.

Klinischgeval : “Beaver”Mitchell

Ingedienddoor: Dr.ErinDenney-Jones
FloridaEquineVeterinaryServices, Inc.
POBox120913
Clermont,FL34712-0913

Diepe rijtwond veroorzaakt
door prikkeldraad.

Klinischgeval:: BuddyAnderson

Ingedienddoor: Dr.ThomasE.Hughes
ForrestonVeterinaryClinic
POBox337
205FirstAve.
Forreston, IL61030

Verwijdering van een lipoom.

Behandeling:
Tweemaal daags reinigen met een zoutoplossing.
Toepassing (zonder verband) van Derma GeL® driemaal
daags gedurende de eerste week, daarna tweemaal daags.

Let op: Erwerdengeenandere lokale behandelingengebruikt.
Oraal antibioticum (Clavamox).

Duur vandebehandelingonder klinischeobservatie: 20dagen.

N.B. :Deeigenaarvandehondstuurdede laatste foto (D.44)
waaropeenperfectegenezingenhaargroei tezienzijn.

DermaGeL® is een hydrogel of "hydrocolloïd verband" dat bestaat uit vernette polymeren met een hoog
molecuulgewicht. De formulering en de fysisch-chemische kenmerken ervan vergemakkelijken de
verzorging en :

Bevorderteenverzachtendeffect
Vermindertpijnniveaus
Reguleertontstekingen
Behoudtde levensvatbaarheidvandecellenop97%
Versnelthetgenezingsproces
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