DERMAGARD SHAMPOO
PERÓXIDO DE BENZOÍLA
USO VETERINÁRIO

SHAMPOO BACTERICIDA
FÓRMULA:
Cada 100mL
Peróxido de Benzoíla
Veículo q.s.p

2,5g
100mL

INFORMAÇÕES GERAIS

Dermagard é um produto indicado para o
tratamento profilático e curativo das
dermatites e piodermites.

FARMACODINÂMICA

melhoria, 2 banhos semanais. Após a cura, se
necessário, proceder o tratamento com o
produto como rotina uma vez por mês ou á
critério do Médico Veterinário.

DOSAGENS

A quantidade do produto suficiente para
obter espuma.

EFEITOS COLATERAIS E PRECAUÇÕES

INDICAÇÕES E ESPÉCIES

Dermagard é indicado para o controle e
tratamento
de
dermatite,
seborreia,
piodermatite de dobras, foliculite superficial,
impetigo
e
piodermatites
profundas
(furúnculo) em cães, gatos e equinos.

O Peróxido de Benzoíla pode provocar
dessecação e irritação primária da pele, no
início
do
tratamento,
em
animais
hipersensíveis, mas estes efeitos podem ser
controlados com a redução da frequência de
aplicação, a critério do Médico Veterinário.
Evitar contato do produto com olhos e
mucosas. Ocorrendo o contato, lavar
imediatamente com água em abundância.
Manter fora do alcance das crianças e de
animais
domésticos,
nas
embalagens
fechadas.

MODO DE USO

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

Peróxido de Benzoíla possui atividade
bactericida, reduz os teores de lipídios e
ácidos graxos livres e descamação (atividade
secante e descamativa).

Agite antes de usar e após molhar o pelo do
animal com água, aplicar e espalhar o
shampoo por todo o corpo massageando até
formar espuma, enxágue e repita a aplicação
deixando agir durante 10 minutos e enxague
novamente. No caso de lesões localizadas na
pele, friccionar levemente as mesmas com o
shampoo,
podendo
deixar
secar
naturalmente ou a critério do médico
veterinário.
Infecções cutâneas: 2 aplicações semanais
com intervalo de 4 dias na primeira semana e
após 1 aplicação semanal durante 1 a 2
semanas.
Seborréias: 1 aplicação semanal durante 3
semanas e após 1 banho diário. Havendo

O uso concomitante deste shampoo, com
produtos abrasivos, ou que contenham
substâncias como resorcinol, ácido salicílico,
enxofre, tretioína (ácido retinóico), álcool e
isotretioína, além de preparações tópicas de
produtos de forte ação secativa, pode causar
efeito irritante cumulativo, e ressecamento
da pele provocando excessiva irritação
cutânea.

APRESENTAÇÕES

Frasco contendo 500mL
Conservar em lugar seco fresco, seco á
temperatura máxima de 30°C, ao abrigo da
luz solar direta e fora do alcance de crianças
e animais domésticos. Venda sob prescrição e
orientação do Médico Veterinário.

faleconosco@labgard.com.br
www.labgard.com.br
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