
Spot Gel
 

CHLOORHEXIDINE EN TRIS-EDTA 
Huidgel voor honden en katten
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Clorexyderm® spot gel bevat chloorhexidine  
en Tris-EDTA en dat maakt deze blauwe huidgel 
een uitstekende ondersteuning in geval van 
bacteriële huidproblemen of huidproblemen 
veroorzaakt door Malassezia1.  
Daarnaast bevat Clorexyderm spot gel een 
synergetische combinatie van vochtinbrengende  
en verzachtende bestanddelen.  

De speciale formule zorgt voor een goede 
hechting aan het huidoppervlak om  
een langere werking te ondersteunen.  

Spot Gel

Samenstelling en eigenschappen 
+   CHLOORHEXIDINE DIGLUCONAAT EN TRIS-EDTA  

Dragen bij aan de vernietiging van gisten, 
grampositieve en gramnegatieve bacteriën. 

+   LANOLINE  
Helpt de huid te beschermen en te verzachten.  
Helpt uitdroging van de huid te voorkomen. 

+   GLYCERINE  
Helpt de huid optimaal te hydrateren en te verzachten. 

+   POLYVINYLPYRROLIDON  
Helpt bij het vormen van een goed aanhechtende, 
doorlaatbare film. 
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De doorlaatbare film die ontstaat, vormt  
een beschermende barrière om besmetting  
te voorkomen, zonder de huidvernieuwing  
te beïnvloeden. 

De huidgel is zeer geschikt voor het aanbrengen 
op moeilijk bereikbare plaatsen zoals 
huidplooien, interdigitale ruimtes, het perianaal 
gebied, lippen, operatiewonden, snijwonden, 
kleine huidlaesies, oorschelpen en rondom 
pennen van externe fixateurs. De gel smaakt 
bitter, wat likken ontmoedigt. 

Toepassing
•  Honden en katten met een overgroei van bacteriën  

en/of gisten (Malassezia) op locaties zoals huidplooien, 
interdigitale ruimtes, het perianaal gebied, lippen, 
operatiewonden, snijwonden, kleine huidlaesies, 
oorschelpen en rondom pennen van externe fixateurs.

•  Ondersteunt bij aandachtsgebieden van huidproblemen 
met Malassezia waarbij systemische behandeling  
of shampoo geen optie is. 

•  Helpt bij het verminderen van bacteriële resistentie  
en antibioticumgebruik. 

Gebruiksaanwijzing 

Breng de gel in het begin 2 tot 3 keer per dag aan. 
Verminder het gebruik tot eenmaal per week zodra  
u verbetering ziet.

1   M. Pasquetti et al. Use of contact tests to assess the in vitro 
activity of two products containing chlorhexidine against  
Malassezia pachydermatis
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