
ALPHA

PLUS A.U.V.
  ажок аз йерпс

за кучета 

30 ml  

ALPHADERM PLUS

СПРЕЙ ЗА КОЖА  
ЗА КУЧЕТА 

НОВ УНИКАЛЕН ПРОДУКТ ЗА

ЛЕЧЕНИЕ НА БАКТЕРИАЛНИ И 
ГЪБИЧНИ

ДЕРМАТИТИ ПРИ КУЧЕТА



AlphaDerm Plus спрей:
Уникална новост за лечението на ин-
фекциозни вторични (бактериални и 
гъбични) дерматити при кучета

Собствениците на кучета често са 
изправени пред проблеми, свър-
зани с болести на кожата или кози-
ната на своите домашни любимци. 
Според проучвания, проведени в 
различни страни, това са най-чес-
тите симптоми сред животните, 
водени във ветеринарна клиника 
(1). Дерматитът може да бъде при-
чинен от редица фактори - бълхи, 
алергии, възпаление на аналната 
жлеза и други. В резултат на това, 
домашните любимци се чешат, 
лижат заразената област, като по 
този начин влошават вече лошото 
състояние и улесняват вторичните 
инфекции на кожата.

Много различни видове организми - бактерии и гъбички живеят по кожа-
та на домашния любимец, в устната кухина и в околната среда. Обикнове-
но те не причиняват заболявания, но могат да се разпространят във въз-
палената област и да доведат до инфекция. Такива инфекции не се лекуват 
бързо и изискват продължително третиране.

Подстрижете козината на заразената област и почистете кожата с 
антисептично средство. След това просто впръснете AlphaDerm Plus 
разтвора върху зоната. Чрез повторно натискане на дозатора, можете да 
третирате площ от 5 на 5 см. Прилагайте разтвора два пъти дневно, до 
подобряване на състоянието на кожата, от 7 до 14 дни (4).

• AlphaDerm Plus спрей е единственият аерозолен продукт на 
пазара, който осигурява комбинирано лечение на вторични кожни 
възпаления.

• Неговото допълнително предимство е, че е водоразтворим, така че 
наранената област може лесно да се почисти.

• AlphaDerm Plus съдържа и трите необходими съставки: антибактери-
противогъбично средство и стероидно противовъзпа-

лително  вещество, като по този начин осигуряват изключително бързо 
възстановяване.

• Резистентността срещу AlphaDerm Plus спрей е само теоретична опция (5).
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AlphaDerm Plus спрей е оригинален продукт, който 
притежава следните предимства

• Спрей формата улеснява прилагането на лечебното средство: 
вместо да се маже раната с 
различни медикаменти, само 
впръсквате подходяща доза 
върху раната и необходима-
та терапия e проведена. Това 
прави лечението на тази не-
приятна болест удобнo, както 
за собственика, така и за до-
машния любимец.

• Трите субстанции на продук-
та осигуряват изключителна 
ефикасност в случаите, когато инфекцията е причинена от различ-
ни микроби.  гарантирано унищожава бактериите 
Staphylococcus pseudintermedius  и Pseudomonas aeruginosa, които
са устойчиви на други медикаменти. Ketoconazole, включен във със- 

 действа безопасно, като  предотвратява разпространението на 
гъбичката Malassezia pachydermatis (2).

• Третото активно вещество  - pred-
 има силен противовъзпа-

лителен ефект, така че сърбежът и 
болката бързо намаляват веднага 
след започване на третирането.

• Сърбежът се подтиска от DMSO - 
ексципиент в продукта, който има 
и противовъзпалителен ефект (3). 
Голямото предимство на локалното 
лечение е, че  малки количества от 
активните вещества се абсорбират в 
кръвоносната система, поради кое-
то не могат да се очакват значителни 
системни неблагоприятни реакции.

Как трябва да прилагате AlphaDerm Plus спрей?

Защо AlphaDerm Plus спрей е идеалният избор 
пред други продукти с подобна индикация?
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