
Klorhexidin produkter – desinficerer og renser

KW SÅR-RENS MED KLORHEXIDIN (5%) 
Til rensning og desinfektion af rifter og småskrammer 
 
Desinfektionsmiddel til lokal anvendelse. Kan anvendes 
flere gange dagligt efter behov. Rens såret grundigt med 
KW SÅR-RENS MED KLORHEXIDIN. Derefter påføres  
KW SÅR GEL MED KLORHEXIDIN i et tyndt lag. Sæbe og 
sårsekret nedsætter virkningen af klorhexidin. Generelt 
bør sårrensen ikke anvendes i større, åbne sår, da det  
kan hæmme sårhelingen.

KW SÅR-RENS MED KLORHEXIDIN er velegnet til 
småskader som hudafskrabninger og rifter. Kan  
anvendes flere gange dagligt efter behov. 

KW SÅR GEL MED KLORHEXIDIN (3%) 
Til desinfektion af rifter og småskrammer 
 
Desinfektionsmiddel til lokal anvendelse. Kan anvendes 
flere gange dagligt efter behov. Rens grundigt med KW 
SÅR-RENS MED KLORHEXIDIN før KW SÅR GEL påføres 
i et tyndt lag. Sæbe og sårsekret nedsætter virkningen 
af klorhexidin. Generelt bør gelen ikke anvendes i 
større, åbne sår, da det kan hæmme sårhelingen.

KW SÅR GEL MED KLORHEXIDIN er velegnet til 
småskader som hudafskrabninger og rifter. Kan 
anvendes flere gange dagligt efter behov.

KW KLORHEXIDIN SHAMPOO (6%) 
Til hunde, katte og heste  
 
KW KLORHEXIDIN SHAMPOO anvendes til dybderensende vask 
af hund, kat og hest. Shampooen er med til at forhindre at 
urenheder og bakterier efter bad, kan trives på mindre sårramte 
områder. KW KLORHEXIDIN SHAMPOO indeholder glycerol, 
der er med til at pels og hud ikke tørrer ud. Glycerol virker 
blødgørende og er med til at pleje hud, pels og hænder.

KW KLORHEXIDIN SHAMPOO indeholder ikke farve  
og parfume, og efterlader pelsen skinnende ren og blank.

Brugsanvisning: 
•  Pelsen børstes omhyggeligt (specielt langhårsracer). 
•  Pelsen gennemvædes med tempereret vand.
•   Bland 1 del shampoo og 3 dele tempereret vand i 

en KW Blandeflaske.
•  Gnid blandingen godt ind i pelsen.
•  Massér grundigt og lad shampooen virke i 5 min. 
•   Skyl shampooen omhyggeligt ud med tempereret 

vand.
•   Er hunden, katten eller hesten meget snavset 

gentages behandlingen.
•  Brug IKKE nogen former for balsam.
•  Undgå kontakt med øjnene.

Ved kløe eller hudirritation bades igen efter 3-4 dage.  
Derefter bades 1 gang om ugen til den ønskede effekt er nået.

Ved kraftig irritation og /eller kløe, søg dyrlæge.
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KW Hunde- & Katteartikler A/S
henviser til nærmeste forhandler på 
Tlf.:  36 75 78 60 eller på kwpet@kw.dk 

KW Hunde- & Katteartikler A/S er et grossistfirma, der 
leverer produkter af høj kvalitet til dyrehandlere, dyrlæger, 
hundefrisører og specialbutikker. Udover KW pelsplejeserien 
og KW SMART serien, består varesortimentet af 

et stort udvalg af bl.a. træningsrekvisitter, 
legetøj, liner, halsbånd og snacks. 

     Læs mere på: www.kw.dk 

Klorhexidin produkter – desinficerer og renser

Klorhexidin er et kemisk antiseptisk stof, som har kraftig antibakte-
riel aktivitet. Klorhexidin er både baktericidt (dræber bakterierne) 
og bakteriostatisk (bakteriehæmmende - hæmmer væksten og 
delingen af bakterier). Derfor er klorhexidin virksomt overfor infek-
tioner forårsaget af bakterier.
 
Anvendelse:
•   KW SÅR-RENS anvendes til at rense og desinficere såret.  

Virkningen begynder typisk efter 10 til 15 min.
•   KW SÅR-GEL anvendes til at beskytte såret mod yderlig  

infektion. Tillader såret at ånde.
•   KW KLORHEXIDIN SHAMPOO anvendes til dybderensende  

vask af hund, kat og hest.
•   KW SÅRSPRAY MED KLORHEXIDIN anvendes til at rense og  

decinficere mindre sår, der er utilgængelige, eller gør ondt at  
røre ved.

KW SÅRSPRAY MED KLORHEXIDIN (4%) 
Til rensning og desinfektion af rifter og småskrammer 
 
Er rensende og rengørende og understøtter hudens 
helingsproces ved hudafskrabninger og mindre sår.

KW SÅRSPRAY er isotonisk, hvilket betyder at væsken har 
samme koncentration af salte som kroppens blod. Dette 
bevirker at det ikke svier, når sårsprayen påføres.

KW SÅRSPRAY MED KLORHEXIDIN er særdeles velegnet, 
hvis et sår er vanskeligt tilgængeligt, eller gør ondt at røre 
ved. Kan anvendes sammen med KW ANTI-SLIK. 
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