
AniVox®

Säilytys/säilyvyys:
Säilytys huoneenlämmössä. Avattuna yhden vuo-
den ja avaamattomana vähintään viiden vuoden 
ajan. Ravistettava ennen käyttöä.

Yhteisvaikutukset:
Kliinisesti merkittäviä yhteisvaikutuksia ei ole tiedos-
sa.

Mahdolliset vasta-aiheet huuhteen käytölle:
Kuusen pihka sisältää hartseja ja huuhde voi tästä 
syystä aiheuttaa allergisen ihoreaktion hartsiyliher-
kille koirille. Mikäli AniVox® Korvahuuhteen epäillään 
ärsyttävän tai herkistävän koiran ihoa, käyttö on välit-
tömästi keskeytettävä ja aloitettava muu hoito. Muita 
tunnettuja vasta-aiheita ei ole.

Turvallisuus (www.repolar.com):
AniVox® Korvahuuhteella ei tutkitusti ole väli- tai si-
säkorvaa vaurioittavia ns. ototoksisia ominaisuuksia. 
Huuhteen käyttö on turvallista vaikka koiran tärykalvo 
olisi tulehduksen tai muun syyn vuoksi puhjennut.

Valmistaja:
Repolar Oy
Tietäjäntie 12 B, 02130 Espoo
PL 26, 02101 Espoo
www.repolar.com
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AniVox® Korvahuuhde soveltuu sekä tilapäiseen että 
säännölliseen käyttöön koiran akuuteissa ja kroonisis-
sa korvaongelmissa. AniVox® Korvahuuhde liuottaa 
tehokkaasti korvavahaa ja puhdistaa koiran ärtynyttä, 
kutisevaa ja erittävää korvakäytävää. Huuhde sisältää 
suomalaisen metsäkuusen (Picea abies) pihkasta eris-
tettyjä ainesosia, jotka estävät in vitro -tutkimuksissa 
tehokkaasti mm. staphylokokkibakteerien ja Malasse-
zia -hiivasienen kasvua. AniVox® Korvahuuhteen käyt-
tö on tutkitusti turvallista vaikka koiran tärykalvo olisi 
puhjennut.

Vaikuttavat aineet: 
Puhdistetun kuusen runkopihkan, 25% glyserolin ja 
veden seos. 

INCI: 
Aqua, Propylene glycol, Glycerin, Norway spruce (Picea 
abies) resin, Capryloyl glycine, Polysorbate 20, Sodium 
chloride, Potassium sorbate, Allantoin

Käyttökohteet:
Bakteerien (mm. Staphylococcus aureus) ja sienten 
(mm. Malassezia pachydermatis) aiheuttamiin koiran 
korvaongelmiin lääkehoidon tukena. Korvavahan 
liuotukseen. Korvakäytävän huuhteluun ja puhdis-
tukseen. Tuote soveltuu sekä tilapäiseen että sään-
nölliseen käyttöön.

Käyttöohje (www.repolar.com): 
1. Nosta koiran korvalehti ylös.
2. Aseta korvahuuhdepullon nokka korvakäytävän 
suulle ja täytä korvakäytävä huuhteella.
3. Pidä korvalehteä ylhäällä ja hiero korvakäytävää ulko-
puolelta pari minuttia, jolloin huuhde liikkuu ja liuottaa 
vahaa korvakäytävästä.
4. Anna koiran ravistella päätään, jolloin huuhteen liu-
ottama korvavaha valuu ulos korvakäytävästä.
5. Pyyhi korvakäytävän suuaukko ja korvalehti hoidon 
jälkeen puhtaalla pumpulitupolla, paperilla tai sidehar-
sotaitoksella.

= Säilyvyys 12 kk avattuna.
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