
Изглед на 
ушния канал 

 

Вид на 
секрета 

Тъмнокафяв Бледокафяв Жълт Зелен

Плътен, восъчен Умерен, восъчен,
гноен

Лек, восъчен,
гноен

Тежък, гноен,
хеморагичен, мукоиден

Церумино-
литично 
действие Колкото по-восъчен е секретът, 

толкова по-важно е церуминолитичното действие на почистващия продукт.

Промиващо 
действие Колкото по-гноен и мукоиден е секретът, толкова по-важно е промиващото действие на 

почистващия продукт.
 

СЕЛЕКТОР ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА УШИ
ЗА КУЧЕТА И КОТКИ ВРЕМЕ ЗА ПРОМЯНА
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Типични
цитологични 
находки

 

Препоръчи-
телен
продукт

CerumAural MalAcetic Aural TrizAural
Описание Мощен,дълбокопочистващ 

разтвор с церуминолитично 
действие.

Антибактериален и 
противогъбичен разтвор,
който дължи свойствата си 
на оцетната и
борната киселини.

Triz-EDTA е алкализиращ, 
антибактериален разтвор 
за промиване преди терапия.

Препоръчи-
телна 
употреба

Основно при восъчен секрет, 
за поддържащо почистване и 
промиване преди терапия.

  

Подходящ е за случаи, в които 
са установени бактерии и дрожди.
Полезен е за поддържане на 
здравословна среда при "рискови" 
уши, напр. при кучета, които плуват.
Може да раздразни чувствителни уши.
Не трябва да се употребява, 
когато ухото е силно възпалено 
или има наличие на язви.

Подходящ е в случаи, когато са 
установени  Грам-отрицателни 
бактерии.
Допълва ефекта на 
лекарствените средства, 
подпомагайки възстановяването 
на нормалната флора в ушния 
канал.



ПРОДУКТИ ЗА ГРИЖА

CleanOcular CleaAural Dog CleanAural Cat
CleanOcular Eye Cleaner е разтвор за 
рутинно почистване на кожата и козината 
около очите за кучета и котки. За 
почистване на оцветени участъци от 
сълзи около очите. Подходящ за продъл-
жителна употреба, без да дразни кожата 
около очите. Подходящ за млади животни.

CleanAural Dog Ear Cleaner е pH баланси-
ран разтвор за рутинно почистване на уши 
за кучета. За отстраняване на умерено 
количество ушна кал и дебрис, където 
тъпанчето е непокътнато. Специално 
формулиран, за да отговаря на деликат-
ната лигавица на ушния канал на кучето.

CleanAural Cat Ear Cleaner е pH баланси-
ран разтвор за рутинно почистване на уши 
за котки. За отстраняване на умерено 
количество ушна кал и дебрис, където 
тъпанчето е непокътнато. Специално 
формулиран, за да отговаря на деликат-
ната лигавица на ушния канал на котката.

DermAllay Sensitive Shampoo DermAllay Oatmeal Shampoo
Dermallay Sensitive Shampoo e нежен шампоан от кокос 
за чувствителна кожа за кучета и котки. Включва 
естествения аромат и овлажняващия ефект на кокос и 
е подходящ за употреба при кученца.

DermAllay Oatmeal Shampoo е успокояващ и овлажня-
ващ шампоан с овес за кучета и котки. Полезен за 
възстановяване на състоянието на козината и овлаж-
няване на кожата.

MalAcetic Shampoo e pH балансиран шампоан без 
сапун, с естествен антибактериален и противогъбичен 
ефект за кучета и котки. Този шампоан служи и за 
дезодориране и има аромат на черешов цвят.

MalAcetic Cleansing Wipes са кърпички с естествен 
антибактериален и противогъбичен ефект за кучета и 
котки. Дезодориращи и ароматизиращи кърпички, 
използващи естествените антибактериални свойства 
на оцетната киселина. Идеални за локализирано 
почистване, където прилагането на шампоан е трудно 
или отнема много време.

MalAcetic Shampoo MalAcetic Cleansing Wipes


