
AniLavo® Sköljlösning 
• En mångsidig sköljlösning för yrkesmässigt bruk för 

rengöring och sköljning av analkörtlar, sår och fistlar 
samt tömda bölder

• Skyddar och lugnar irriterad  
hud / slemhinnan 

• Neutraliserar lukt 

• Svider inte 

• AniLavo® Sköljlösning kan  
utspädas vid behov med  
rent vatten eller fysiologiskt  
saltlösning 
 Repolar Pharmaceuticals Oy har utvecklat och 

patenterat en metod, med vilken man tillverkar 
vattenlösliga stabila vätskor av grankåda.

In vitro-studier har visat att lösningen är antimikro-
biell mot flera typiska hud och öron bakterier, 
jäst och till och med mot antibiotika resistenta 
bakterier (MRSP).  

Alla Repolars djurvårdsprodukter är baserade  
på denna icke-klibbiga vätska som utvecklats  
i Finland. 

Ingen dopingvarningstid. 

VETENSKAPLIGT BEVISAD FINSK KVALITET

ANVÄNDNING:
Använd enligt instruktion av en veterinär. 

För intima områden och hovbad rekommenderas  
att AniLavo® utspäds med vatten eller fysiologisk  
saltlösning. 

För förhud och vaginal spolning 1: 2 utspädning.  

AniLavo® injiceras i sår och abscesser som den är. 
På större hudområden utspäd AniLavo 1:1.

Alla Repolars produkter baserar sig 
på grankådans antiseptiska och lugnande 

komponenter.

 DJURVÅRDS-
PRODUKTER

Repolar Pharmaceuticals Oy
Finländarvägen 7, 02270 Esbo
Tel. +358 40 7171 761
www.repolar.com
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Innehåller antiseptiska 
och lugnande ämnen 

från inhemsk grankåda.



   AniVox® Öronskölj
• Löser upp effektivt öronvax, 

smuts och sekret

• Mild - fri från syra och alkohol 

• Naturlig - fri från parfymer  
och färgämnen 

• Visat sig vara säker 

• Lämplig både för temporär  
och permanent användning

• Sköljning efter behov  

ANVÄNDNING: 
Vi rekommenderar att värma AniVox® Öronskölj före 
användning under kranen eller i vattenbad. Detta gör 
rengöringen av örat mer bekväm för djuret och öronvaxet 
utsöndras bättre. Tappa varmt vatten från kranen i en  
behållare och placera AniVox®-flaskan där i några minuter. 
Använd aldrig en mikrovågsugn för uppvärmning. 

Lyft upp djurets öronlapp och häll vätskan i örat. Tryck 
inte in korken i hörselgången. Låt lösningen verka ett tag 
och massera samtidigt djurets öron utanpå. Du kan känna 
brosket under örat genom huden. Gnidning förbättrar 
avlägsnandet av smuts.

Låt djuret skaka sig, så att överlopps öronskölj och smuts 
rinner ut ur örat. Torka slutligen öronkanalens mun med  
en mjuk bomullstuss eller ett mjukt förband. Om vadden 
är tydligt smutsig, skölj igen tills öronen är rena.

AniWash Vårdande schampo 
• Lugnar flagnande, rodnad,  

kåda och irritation i huden 

• Ett vårdande och skonsamt  
vårdschampo, som inte svider  
på skorvig, varig eller sprucken  
hud 

• Schampot tvättar huden  
effektivt utan att torka det 
för mycket 
 
 

ANVÄNDNING:
Förtvätt rekommenderas under  
den första tvätten och när djuret är smutsigt. Blöt pälsen. 
Applicera schampot på flera ställen och gnugga det nog-
grant under håret in i huden. Skölj av schampot. Förtvätt 
tar bort damm, smuts, lukt och allergener från hud och päls.  

Under vårdande tvätt; gnugga in schampot på huden och  
låt den inverka i cirka 10 minuter. Skölj schampot noggrant 
med ljummet vatten. Torka djuret med en handduk.
Vid hudproblem rekommenderas schamponering två 
gånger i veckan i 3-6 veckor eller vid behov.  

Denna produkt är för utvärtes bruk. Vid kontakt med ögon 
eller mun, skölj med vatten.

AniWipe® Vårdservett
• Hög kvalitet och tillräkligt  

våta vårddukar för rengöring  
av ögon, öron, tassar, intim- 
områden samt läppar och 
hudveck

• Skyddar och lugnar  
irriterad hud 

• Neutraliserar lukt 

• Fungerar också i förband 

• Svider inte  
 
 

ANVÄNDNING:
Använd vårdservetten på det önskade hudområdet 1-2 
gånger per dag eller vid behov. Produkten sköljs inte av.

NYHET!

AniDes® Sårspray
• Antiseptisk spray för djurets skorviga,  

irriterade och klådande hud 

• Formar en tunn skyddande  
film på huden

• Oljig lösning som återfuktar  
och lugnar kliande hud 

• Bitter smak som förhindrar  
djuret att slicka på såret

• Svider eller missfärgar inte 

 

ANVÄNDNING:
Spraya sårsprayen 1-2 gånger per dag på önskat område 
eller enligt din veterinärs anvisningar. Skydda ögonen för 
vätskan.

Balanserar 
hudens fuktbalans 

för en vacker, glansig päls.


