
HELPPOKÄYTTÖINEN ELÄINTEN 
HAAVANHOITOGEELI



Geeli vaikuttaa säätelemällä mast-solujen degranulaatiota 
sidekudoksessa tukemalla näin kaikkia kolmea haavan pa-
rantumisen vaihetta – tulehdusvaihetta, solujen uudelleen 
muodostumista ja kypsymistä.

Ihon trauma aktivoi mast-solut toimimaan. Mast-solut ovat 
tiedonvälittäjiä, jotka kontrolloivat haavan paranemista 
tuomalla paikalle paranemisen vaiheisiin tarvittavia raken-
nuspalikoita. Mast-solujen toiminta usein häiriintyy haavan 
ominaisuuksista johtuen. Näitä voivat olla mm. tulehdus-
tila, haavan sijainti, liian kosteat tai kuivat haavaolosuh-
teet, mekaaninen ärsytys tai hoitoperäiset ongelmat. 

Mast-solujen häiriintynyt toiminta aiheuttaa mm. tuleh-
dusta ja haavan paranemisen pitkittymistä. RepyGelin 
sisältämä Adelmidrol auttaa  mast-soluja toimimaan oikein 
ja tehostaa näin haavan paranemista. 

Punahattu-uute ja jäkäläuute vahvistavat ihon luontais-
ta vastustuskykyä sieni- ja bakteeriperäisiä tulehduksia 
vastaan. Geelin glyseriinipohja sitoo ainesosat yhteen ja 
luo optimaaliset kosteusolosuhteet haavan paranemiselle 
jäljittelemällä epidermistä. Glyseriini toimii myös antibak-
teerisena aineena. 

Kuinka Repy®Gel toimii?

Maahantuoja: Lymed Oy |  lymedanimal.fi

Repy®Gel on helppokäyttöinen eläinten haavan-
hoitogeeli, jota voi käyttää niin isoille kuin pienille 
ihoalueille. Tuote on tarkoitettu ulkoisesti ihon 
haavojen ja haavaumien hoitoon. Repy®Gel-
haavanhoitogeeli on kustannustehokas myös 
laajoille pinnoille! Tuote on myrkytön ja vaaraton 
päätyessään elimistöön. Repy®Gelissä on 
kitkerä maku, joka ehkäisee eläintä syömästä 
tuotetta. Tuotetta voi käyttää myös limakalvoille, 
anturoille sekä kuonoon. Repy®Gelin alkuperäinen 
ja patentoitu seos on orgaaninen ja kiinnittyy iholle 
luontaisesti. 

Ainesosat:
Vesi, glyseriini, adelmidrol (INN) dikarboksyylihappo, algiini-
happo, magnesium hyaluronate trans-traumatate, echinacea 
purpurea, usnea barbata, 2-bromi-2-nitro-1, 3-propaanidioli.
Pakkauskoko 75 ml.

Käyttö:
Levitä riittävästi tuotetta hoidettavalle alueelle. Toista levitys kaksi 
kertaa päivässä, tai tarpeen mukaan myös enemmän. Geelin pai-
kallaan pysyminen varmistetaan siteellä tai sidoksella. Tuote poistuu 
iholta vesipesulla. Tuote sisältää orgaanisia ainesosia ja näin ollen 
koostumus välillä vaihtelee.

Kaikkiin haavoihin, kaikille kehon alueille,
lähes kaikille lemmikki- ja hyötyeläimille

• Hiertymät, haavaumat ja repeämät

• Viilto- ja pistohaavat

• Ihottumat ja allergiaperäiset haavat

• Palovammat ja tulehdukset

• Tikatut haavat ja punkin puremat

• Kirurgiset haavat

• Itse aiheutetut haavat
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