VÅRDPRODUKTSVAL
TrizChlor4 Schampo, Spray,
Våtservetter
DermAllay Neutrale Schampo
DermAllay Sensitive Schampo
DermAllay Oatmeal Schampo,
Spray
DermaBenSs Schampo
MalAcetic Schampo,
Spray,
Våtservetter
CleanAural hund 50 ml, 100 ml, 250 ml
CleanAural katt 50 ml
CleanAural Sensitive 100 ml
CerumAural 118 ml
MalAcetic Aural 118 ml
TrizAural 118 ml
TrizChlor Rengöringslösning 118 ml

Namn:

Schamponera med _______________________

HUR DU
SCHAMPONERAR
DITT DJUR

var ______ dag i ______ veckor.
Eventuell efterbehandling:
Datum och tid för återbesök:
Klinikstämpel:
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TIME TO CHANGE

YTTERLIGARE TIPS OM HUR DU
SCHAMPONERAR DITT DJUR

FÖLJ VETERINÄRENS RÅD
Ditt djur har ordinerats schamponering med en utvald
produkt av sin veterinär. Vilket schampo som valts baseras
på syftet med schamponeringen, vilket exempelvis kan
vara att motverka bakterie- och jästsvampsöverväxt,
att återfukta huden och/eller att lindra klåda. Att följa en
ordinerad schamponeringskur är lika viktigt som att fullfölja
en behandling med läkemedel (till exempel antibiotika). För
att resultatet ska bli så lyckat som möjligt är det viktigt att
tänka på följande:

HUR DU SCHAMPONERAR DITT DJUR:
För att schamponeringen ska ge önskat resultat måste
produkten nå hudytan. Om djuret har tät och/eller
lång päls bör du överväga att klippa ner pälsen på
problemområden, för att underlätta proceduren och
snabbare uppnå önskat resultat.

1. Använd gamla eller vattentäta kläder då vissa schampon
(och andra vårdprodukter) har ingredienser som tillfälligt
kan missfärga textilier (och päls). Om du har känslig hud
på händerna kan det vara klokt att använda handskar.
2. Använd helst ett duschmunstycke för att lättare avlägsna
smuts och sekret, men om det inte är möjligt, använd en
balja eller ett badkar med vatten och en tvättsvamp för
att noggrant blöta djurets hud och päls.
Kanske underlättar det att använda en tvättsvamp eller
en bomullstuss för att nå in mellan tår och trampdynor.
Glöm inte bort klofästena. Även vid öronlapparna, under
svansen och i hudveck kan en tvättsvamp underlätta
schampoapplikationen.

3. Har du en stor hund kan det vara praktiskt att
schamponera den utomhus om väderleken tillåter.
4. Försäkra dig om att vattnet är ljummet. Om vattnet är
för kallt kan ditt djur tycka att det är obehagligt och
visa ovilja vid framtida bad. Om vattnet är för varmt kan
djuret bli mer benäget att klia sig.
5. Var generös med schampot och låt produkten ha
kontakt med huden i minst 10 minuter för att uppnå
bäst resultat. Om ditt djur får schampo i ögonen bör de
sköljas med stora mängder rent, ljummet vatten.
6. När du sköljt av schampot bör djuret torkas med
handduk. Använd inte hårtork, då värmen kan få huden
att klia samt skada pälsen och de översta hudlagren.
7. Tillåt inte att ditt djur slickar sig under schamponering,
sköljning eller innan den har torkat. Var försiktig, så att
det inte andas in produkten eller får den i nos, mun eller
ögon under schamponeringen.

Låt schampot verka i 10 minuter och skölj sedan väl.

Blötlägg hela djurets päls och hud. En tät päls tar tid att
blöta ner så ha tålamod.
Börja applicera schampot där djuret har störst problem och
massera in produkten ordentligt ner till hudytan. Var noga
med tassar, klofästen, området kring svans, könsöppning
och armhålor. Vissa produkter löddrar och skummar medan
andra, till exempel schampon innehållande klorhexidin, kan
vara mindre löddrande.

Tillåt djuret att ruska sig och torka det därefter med en
handduk. Låt ditt djur torka i en varm, dragfri miljö, så att
det inte blir nedkylt. Kamma igenom pälsen på långhåriga
djur, men var försiktig vid affekterade områden.
Applicera eventuellt en efterprodukt, om din veterinär har
ordinerat en sådan.

8. Om du har problem att schamponera ditt djur kan det
finnas alternativ i form av spray eller våtservetter som
kan komplettera eller fungera som ett alternativ till
schamponering. Prata med din behandlande veterinär
för att finna en lösning som är genomförbar för just dig.

