
SkinMed® Super
Antiseptický roztok

na ošetrenie rán
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Neriedený roztok SkinMed® Super sa aplikuje na poranené miesta 
postrekom, omývaním, formou kúpeľa, výplachom, potieraním 

navlhčeným tampónom, priložením gázy navlhčenej v roztoku 
alebo vlhkou terapiou podľa potreby aj viackrát denne.
Roztok nie je potrebné oplachovať. Prípravok je kompatibilný 
so všetkými terapeutickými materiálmi a je možné ho 
kombinovať s inými dezinfekčnými a saponátovými 

prostriedkami.

Účinnosť prípravku SkinMed® Super je založená na patentovanej 
technológii ECA (Electro Chemical Activation) vody, ktorá 

využíva voľné kyslíkové radikály cielene na liečbu rán.
Roztok sa vyrába procesom elektrolýzy a pôsobí vďaka 
kontrolovaným reaktívnym kyslíkovým radikálom. 
Výsledkom ECA procesu je neutrálny superoxidovaný 
roztok, ktorý obsahuje oxidačné činidlá kyselinu chlórnu 

HOCl a chlórnanové ióny OCl-, voľne použiteľný chlór
50-500 ppm,  oxidoredukčný potenciál roztoku je 

(ORP) > 900 mV.
SkinMed® Super je pH neutrálny roztok, ktorý pri aplikácii 

neštípe a nedráždi, je 100% netoxický a vysoko účinný.



SkinMed® Super 
Na veterinárne použitie

Super oxidovaný roztok na ošetrenie kože, slizníc, kožných a slizničných defektov 
a rán. Prípravok má baktericídny, fungicídny, sporocídny a vírus-inaktivačný účinok.

 

	pH neutrálny

	nedráždivý

	nealergizujúci

	netoxický

	bezpečný

	eliminuje zápach

	ľahké použitie a uchovávanie

	pôsobí selektívne

	nepoškodzuje zdravé tkanivové 
bunky

	likviduje baktérie, vrátane kmeňov 
MRSA a VRE, kvasinky a spóry, vírusy 
(vrátane HIV)

	kompatibilný so všetkými 
terapeutickými materiálmi

	priateľský k životnému prostrediu

Zloženie: 
Účinné látky: zmes chlórnanu sodného a kyseliny chlórnej < 0,05%; chlorid  sodný 0,1%,
chlordioxid 0,0002 %, peroxid  vodíka, ozón. Voda:  99,8 %

Prípravok je určený pre všetky cieľové druhy  zvierat, okrem rýb a obojživelníkov. 
Prípravok je číra kvapalina so  slabým zápachom po chlóre.

SkinMed® Super:

	znižuje mikrobiálnu záťaž rany

	aplikácia je bezbolestná, neštípe a nedráždi, nepoškodzuje zdravé tkanivo

SkinMed® Super je účinný proti:

	Aerobným, fakultatívnym a anaeróbnym druhom baktérií

	Bakteriálnym spóram 

	Mikrobiálnym toxínom

	Vírusom

	Eukaryontom

SkinMed® Super je vysoko biokompatibilný:

	Nebola preukázaná toxicita pri testoch akútnej,  
subakútnej a chronickej toxicity a v testoch  
citlivosti a dermálnej dráždivosti

	Nemá mutagénne účinky

	Neobsahuje žiadne látky, ktoré by  patrili  
do kategórie dopingu

	Na prípravok nevzniká rezistencia

SkinMed® Super je určený na použitie:

	Na poranenú  kožu alebo sliznicu za účelom vyčistenia rany,  
zníženia rizika infekcie, sepsy, hniloby a zápachu z rán. 

	Na ošetrenie a podporu hojenia (liečbu) akútnych a  chronických rán, odrenín, 
popálenín a ulcerácií  všetkých štádií hojenia (očistenie, výplach a vlhčenie).

	Na zníženie mikrobiálnej záťaže – operačných rán, poranenej kože a sliznice, 
chronických nehojacich  sa rán, preležanín a povrchu kože pri infekčných a 
plesňových ochoreniach kože (príklady použitia pri ranách: hygiena chirurgickej 
rany, výplachy, laváže, strelné, sečné rany, rany po uhryznutí, rezné rany, poranenia 
vznikuté „železami“..., príklady použitia pri dermatózach: zapareniny, interdigitálne 
zápaly, zápaly medzi kožnými záhybmi...atď.)

	Na ošetrenie srsti a kože za účelom odstránenia nečistôt a zápachu.

	Na ošetrenie drobných rán, napr. po odstránení  kliešťa.

	Na ošetrenie medzi prstových priestorov  a záhybov kože.

	Na ošetrenie poranených ďasien a sliznice ústnej dutiny.
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