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Tris Ophtho

EPAZoo

Tris Dent

Tris-Edta Otic

glycoZoo
Shampoo

glycoZoo
Conditioner

glycoBenz
Shampoo

glycoZoo
Otic



ΧΡΗΣΕΙΣ:

Ιχθυέλαια: αποτελούν πλούσια πηγή Ω-3 λιπαρών οξέων. Η χρήση ιχθυελαί-
ων από άγρια ψάρια και όχι ψάρια εκτροφής πλεονεκτεί, διότι συγκεντρώνει 
µεγαλύτερες ποσότητες Ω-3 λιπαρών οξέων και κυρίως των EPA 
(εικοσοπεντανοϊκό οξύ) και DHA (δοκοσαεξανοϊκό οξύ), που απορροφώνται 
αυτούσια από τον οργανισµό, χωρίς µετατροπή.

Ω-3: έχουν ευεργετικές ιδιότητες, διότι εµποδίζουν τον καταρράκτη του αραχι-
δονικού οξέος και µε αυτόν τον τρόπο µειώνουν την ένταση των φλεγµονών. Στο 
δέρµα έχουν ευεργετική επίδραση στη µείωση κνησµού και συνεπικουρούν στη 
µείωση της δερµατίτιδας. Στις αρθρώσεις, µειώνουν τους παράγοντες φλεγµονής 
συµβάλλοντας στην καταπολέµηση της οστεοαρθρίτιδας.

Λόγω της αντιπηκτικής δράσης τους, µειώνουν την ένταση της καρδιακής 
λειτουργίας και βελτιώνουν τη ροή του αίµατος στους νεφρούς.

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ:

∆όση 2 ml
(πάτηµα αντλίας):

Ιχθυέλαια 2.000 mg

EPA 360 mg

DHA 240 mg

Βιταµίνη Ε 10 IU

Χωρίς:

Γλυκόζη, Άµυλο, Συντηρητικά

Ελεγµένο για:

Υδράργυρο < 0,1 ppm

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

237 ml

Ω-3 Λιπαρά οξέα

EPAZoo

Βελτίωση της εικόνας του τριχώµατος και του δέρµατος
Αντιµετώπιση των φλεγµονών
Ενίσχυση της καρδιακής λειτουργίας
Υποστήριξη της νεφρικής λειτουργίας

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ:

Ιχθυέλαια από άγρια ψάρια και όχι ψάρια εκτροφής
Σταθερή ποσότητα µε χρήση δοσοµετρικής αντλίας
Σταθεροποιηµένο διάλυµα µε ατµόσφαιρα αζώτου
Ευχάριστο άρωµα λεµονιού

Εισάγονται και διανέµονται από: ANICELL  •  www.anicell.gr



ΣΤΟΧΟΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΑΜΠΟΥΑΝ

• Καταπολέµηση του αιτίου µε ειδικής χρήσης σαµπουάν
• Άµεση επαφή των δραστικών ουσιών µε το δέρµα
• Αποµάκρυνση µεγάλου µέρους µικροοργανισµών και νεκρών κυττάρων που 

• Συνεργιστική δράση µε την per os θεραπεία

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ∆ΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΑΜΠΟΥΑΝ

Το σαµπουάν πρέπει να έρθει σε επαφή µε το δέρµα.

Σε µακρύτριχες φυλές µπορεί να απαιτείται κούρεµα. Εάν αυτό δεν είναι επιθυµη-
τό, τότε θα χρειαστεί περισσότερη ώρα για µάλαξη του ζώου ώστε το σαµπουάν να 
έρθει σε επαφή µε το δέρµα.

Βρέχουµε το ζώο.

Εφαρµόζουµε την κατάλληλη ποσότητα σαµπουάν και κάνουµε µαλάξεις ώστε να 
δηµιουργηθεί αφρός.

Αφήνουµε τον αφρό να δράσει για 10 λεπτά.

Ξεπλένουµε το ζώο και επαναλαµβάνουµε µέχρι και 5 φορές, ανάλογα µε το 
πρόβληµα.

Στο τέλος της χρήσης των σαµπουάν, χρησιµοποιούµε πάντοτε ενυδατικές ουσίες. 
Αυτό γίνεται µε δύο τρόπους: ή βάζουµε έλαια µπάνιου στο τελευταίο σαπούνισµα 
ή χρησιµοποιούµε αντίστοιχα conditioner µετά το τελευταίο σαπούνισµα. Ανεξάρ-
τητα από τον τρόπο που θα χρησιµοποιήσουµε, η ενυδάτωση θεωρείται απαραίτη-
τη ώστε να αποκατασταθεί η ξηρότητα που επιφέρουν στην επιδερµίδα τα ερεθι-
στικά συστατικά των φαρµακευτικών σαµπουάν.

Στεγνώνουµε το ζώο.

Επαναλαµβάνουµε 2-3 φορές την πρώτη εβδοµάδα και σταδιακά αραιώνουµε τις 
εφαρµογές. Η υπερβολική θεραπεία µπορεί να δηµιουργήσει άλλα προβλήµατα.
 
Τα παραπάνω αποτελούν µία γενική αρχή. Ο κτηνίατρος είναι αυτός που θα καθορί-
σει το χρόνο εφαρµογής, λαµβάνοντας υπ΄ όψη το πρόβληµα και τις ουσίες που 
χρησιµοποιεί.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ ∆ΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΣΑΜΠΟΥΑΝ
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συσσωρεύονται στο δέρµα και λειτουργούν επιβαρυντικά.



ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ:

Γλυκολικό οξύ 2%

Βορικό οξύ 2%

Κεραµίδια

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

Shampoo:
237 ml

Conditioning Spray:
237 ml

ΧΡΗΣΕΙΣ:

Γλυκολικό Οξύ: χρησιµοποιείται για την εξαιρετική του ικανότητα να εισχω-
ρεί στην επιδερµίδα και στο τρίχωµα. Προσφέρει σηµαντικά οφέλη στην ενυδάτω-
ση, την απαλότητα και την αντοχή του τριχώµατος. Μόλις εφαρµοστεί, το γλυκολικό 
οξύ αντιδρά µε το ανώτερο στρώµα της επιδερµίδας, αποδυναµώνοντας τις 
δεσµευτικές ιδιότητες των λιπιδίων που συγκρατούν τα νεκρά κύτταρα του δέρµα-
τος µαζί. Αυτό επιτρέπει την αποµάκρυνση των νεκρών κυττάρων και την εµφάνιση 
του υγιούς ιστού.

Βορικό Οξύ: έχει αντισηπτικές ιδιότητες διότι δηµιουργεί ακατάλληλο pH, 
εποµένως ακατάλληλο περιβάλλον για τον πολλαπλασιασµό των µικροοργανι-
σµών, βακτηρίων και µυκήτων. Όπως όλα τα ασθενή οξέα, έχει ελαφρά ξηραντική 
δράση.

Κεραµίδια: ανήκουν στα σφιγγολιπίδια, που αποτελούν και την πιο σηµαντική 
κατηγορία λιπιδίων της κυτταρικής µεµβράνης. Όταν χρησιµοποιούνται, προστα-
τεύεται ο υδρολιπιδικός φραγµός και µε αυτό τον τρόπο η ακεραιότητα της 
µεµβράνης δεν επιτρέπει τη διαδερµική απώλεια νερού. Το δέρµα ενυδατώνεται, 
γεγονός απαραίτητο για την αντιµετώπιση οποιασδήποτε βλάβης.   

Βακτηριακές δερµατίτιδες

glycoZoo

Πυώδεις δερµατίτιδες
Ελαφρά σµηγµατόρροια

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ:

Βαθιά διείσδυση στο δέρµα
Καταπολέµηση µικροοργανισµών
Ενυδάτωση

Εισάγονται και διανέµονται από: ANICELL  •  www.anicell.gr

Conditioning Spray

Spray για χρήση στο τελευταίο ξέβγαλµα µετά 
από κάθε σαµπουάν, απαραίτητο για την 
αποκατάσταση της ενυδάτωσης του δέρµατος, 
ύστερα από την ξηρότητα που επιφέρουν τα 
συστατικά των φαρµακευτικών σαµπουάν

Shampoo

Σαµπουάν για χρήση σε 
µικροβιακές δερµατίτιδες



ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ:

Γλυκολικό οξύ 1%

Υπεροξείδιο 
Βενζοϋλίου 2,5%

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

Shampoo:
237 ml

ΧΡΗΣΕΙΣ:

Υπεροξείδιο του Βενζοϋλίου: έχει εξαιρετικά µεγάλη αντιβακτηριακή 
δράση. Η ιδιότητα του αυτή οφείλεται σε δύο σηµεία. Πρώτον, µεταβολίζεται σε 
βενζοϊκό και επιφέρει αλλαγή στο pH της επιδερµίδας δηµιουργώντας ακατάλλη-
λο περιβάλλον για τους µικροοργανισµούς. ∆εύτερον, προκαλεί µεταβολές στη 
διαπερατότητα ή ακόµη και ρήξη της κυτταρικής µεµβράνης των βακτηρίων. Με 
δράση κερατολυτική, αντικνησµώδη, κοµεδολυτική, διεισδύει σε βάθος, εκπλύο-
ντας το θύλακα της τρίχας και οι αντιβακτηριακές του ιδιότητες κρατούν µέχρι 48 
ώρες. Λόγω της ισχυρής του δράσης, το υπεροξείδιο του βενζοϋλίου µπορεί να 
ερεθίσει την επιδερµίδα όταν δεν χρησιµοποιείται σε λιπαρό δέρµα. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις, µετά την τελευταία εφαρµογή απαιτείται χρήση ενυδατικού 
conditioner. 

Γλυκολικό Οξύ: χρησιµοποιείται για την εξαιρετική του ικανότητα να εισχω-
ρεί στην επιδερµίδα και στο τρίχωµα. Προσφέρει σηµαντικά οφέλη στην ενυδάτω-
ση, την απαλότητα και την αντοχή του τριχώµατος. Μόλις εφαρµοστεί, το γλυκολι-
κό οξύ αντιδρά µε το ανώτερο στρώµα της επιδερµίδας, αποδυναµώνοντας τις 
δεσµευτικές ιδιότητες των λιπιδίων που συγκρατούν τα νεκρά κύτταρα του 
δέρµατος µαζί. Αυτό επιτρέπει την αποµάκρυνση των νεκρών κυττάρων και την 
εµφάνιση του υγιούς ιστού.

Πυώδεις δερµατίτιδες
Υγρή σµηγµατόρροια

∆εµοδήκωση

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ:

Βαθιά διείσδυση στο δέρµα
Καταπολέµηση µικροοργανισµών

Μείωση των εκκρίσεων των σµηγµατογόνων αδένων

Υγρή (ελαιώδης) σµηγµατόρροια

glycoBenz Shampoo
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ΧΡΗΣΕΙΣ:

Περιστατικά ελαφράς ουλίτιδας
Περιοδοντίτιδα
Αποτροπή επαναδηµιουργίας πλάκας
Καθηµερινή οδοντική υγιεινή

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ:

Καταπολέµηση της πλάκας
Πρόληψη της περιοδοντικής νόσου
Αντιβακτηριακή δράση

Τα βακτήρια του στόµατος παράγουν πλάκα. Η πλάκα σε επαφή µε ιχνοστοιχεία 
του σάλιου σκληραίνει και µετατρέπεται σε πέτρα που προσκολλάται στα δόντια. 
Όταν η πέτρα εισχωρήσει κάτω από τη γραµµή των ούλων προκαλεί ουλίτιδα και 
περιοδοντίτιδα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η πλάκα και η πέτρα θα πρέπει να αφαι-
ρεθούν από τα δόντια µε οδοντικό καθαρισµό.

Μετά τον καθαρισµό των δοντιών, η στοµατική υγιεινή µπορεί να διατηρηθεί µε 
µία συνεπή στοµατική αγωγή. Αυτή η θεραπευτική αγωγή, περιλαµβάνει την κατα-
πολέµηση των υπεύθυνων βακτηρίων και την αποτροπή συσσώρευσης πλάκας.

Η χρήση Tris-Edta και Χλωρεξιδίνης αποτελεί µοναδικό συνδυασµό για 
τη σωστή οδοντιατρική φροντίδα. Το Tris-Edta µειώνει την ασβεστοποίηση της 
πλάκας και τη µετατροπή της σε πέτρα, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει το αντιβακτηρια-
κό αποτέλεσµα της χλωρεξιδίνης, καταπολεµώντας τους µικροοργανισµούς που 
θα δηµιουργήσουν πλάκα.

Η ποικιλία µορφών (gel, πόσιµο διάλυµα, διάλυµα έκπλυσης) εξυπηρετεί κάθε 
περιστατικό και βοηθά στη χρήση µε οποιοδήποτε τρόπο.

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ:

Απιονισµένο διάλυµα 
Tris-Edta

Γλυκονική χλωρεξιδίνη 
0,12%

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

Gel:
50 ml

Rinse:
237 ml

Water additive:
478 ml 

Οδοντική υγιεινή

TrisDent

Εισάγονται και διανέµονται από: ANICELL  •  www.anicell.gr

Gel Rinse Water Additive

Gel για τη µηχανική αποµάκρυνση 
οδοντικής πλάκας.

Στοµατικό διάλυµα έκπλυσης σε 
περιπτώσεις ουλίτιδας που δεν 
επιδέχεται τριβής, π.χ. σε τραυµατι-
σµένα ούλα.

Πρόσθετο διάλυµα νερού για την 
καθηµερινή χρήση και την ευκολία 
εφαρµογής. 



ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ:

Απιονισµένο διάλυµα 
Tris-Edta

Γλυκονική χλωρεξιδίνη 
0,12%

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

50 µαντηλάκια

ΧΡΗΣΕΙΣ:

Η δακρύρροια δηµιουργεί ένα µικροπεριβάλλον γύρω από το µάτι που ευνοεί την 
ανάπτυξη µικροοργανισµών. Οι µικροοργανισµοί αυτοί, µέσω του µεταβολισµού 
τους, απεκκρίνουν ουσίες που λόγω της µακροχρόνιας επαφής προκαλούν 
αποχρωµατισµό στο τρίχωµα ή και ερεθισµό στο δέρµα. 

Το Tris-EDTA αφ` ενός δηµιουργεί ακατάλληλο περιβάλλον για την ανάπτυξη 
των µικροοργανισµών, αφ` ετέρου επηρεάζει τη µεµβράνη των βακτηρίων και 
την κάνει ευάλωτη στη δράση της χλωρεξιδίνης.

Με αυτό τον τρόπο, καταπολεµούνται οι υπεύθυνοι µικροοργανισµοί, µειώνονται 
οι απεκκρίσεις τους που προκαλούν τον αποχρωµατισµό και σταδιακά επανέρχε-
ται το φυσιολογικό χρώµα του τριχώµατος.

Περιοφθαλµικοί αποχρωµατισµοί
∆ερµατικοί λεκέδες λόγω υπερέκκρισης σιέλου

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ:

Πρόληψη περιοφθαλµικών και δερµατικών λεκέδων

Καθαρισµός περιοφθαλµικής περιοχής

TrisOphthoTrisOphtho wipes
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Πτερύγιο

Κυψελιδικό Έκκριµα

Κάθετη Μοίρα

Φλεγµονή

Οριζόντια Μοίρα

Ακουστικός πόρος µε έµφραξη
από κυτταρική υπερπλασία

Παρωτιδικός αδένας

Τυµπανική µεµβράνη

Μόλυνση

Ευσταχιανή σάλπιγγα

Κοχλίας
Ακουστικά οστάρια

Ηµικύκλιοι σωλήνες

Κρανίο

Υποδόριο λίπος

Μυικός Ιστός

Φλεγµονή

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΑΥΤΙ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΑΥΤΙ



ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

• Καταπολέµηση του παθογόνου αιτίου
• Αποµάκρυνση των προδιαθετικών παραγόντων
• Εξουδετέρωση δευτερογενών επιπλοκών

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

• Απαραίτητη η τοπική αγωγή
• Ενδεχόµενη χρήση συστηµατική αγωγής (σε βαριά φλεγµονή 

• Καθαρισµός του ωτικού καναλιού
• Σωστές οδηγίες στον ιδιοκτήτη
• Συχνές επανεξετάσεις

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Καθαρισµός αυτιών πρέπει να γίνεται πριν από κάθε χρήση φαρµακευτική ουσίας, 
ώστε να αποµακρυνθεί το κυψελιδικό έκκριµα και οι ακαθαρσίες του αυτιού. Με 
αυτό τον τρόπο η φαρµακευτική ουσία θα έρθει σε καλύτερη επαφή µε την πληγεί-
σα περιοχή.

Μετά από µπάνιο ή πλύσεις των αυτιών, χρησιµοποιούµε ουσίες µε ξηραντική 
δράση ή καθαριστικά αυτιών µε ξηραντική δράση, για να αποµακρύνουµε την 
υγρασία που προδιαθέτει σε ωτίτιδες.

Προσοχή απαιτείται στην επιλογή σκευασµάτων όταν υπάρχει ρήξη τυµπανικού 
υµένα. Το µέσο ους είναι ευαίσθητο σε κυψελιδολυτικές ουσίες, σε αντιβιοτικά 
κλπ. Σε αυτές τις περιπτώσεις, κάνουµε πλύσεις µόνο µε φυσιολογικό ορό, πολύ 
αραιωµένο διάλυµα χλωρεξιδίνης (0,05%) ή tris-edta.  

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩ ΩΤΙΤΙ∆ΑΣ
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ή/και βλάβη του µέσου ωτός)



ΧΡΗΣΕΙΣ:

Τακτικός καθαρισµός αυτιών
Πρόληψη υποτροπιάζουσας ωτίτιδας
Καταπολέµηση µικροβιακής ωτίτιδας

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ:

Βαθιά διείσδυση στο δέρµα
Καταπολέµηση µικροοργανισµών
Ξηραντικές ιδιότητες για την αποµάκρυνση της υγρασίας

Γλυκολικό Οξύ: χρησιµοποιείται για την εξαιρετική του ικανότητα να εισχω-
ρεί στην επιδερµίδα και στο τρίχωµα. Μόλις εφαρµοστεί, το γλυκολικό οξύ, χάρη 
στις κερατολυτικές και λιπολυτικές του ιδιότητες του, αντιδρά µε το ανώτερο 
στρώµα της επιδερµίδας, αποδυναµώνοντας τις δεσµευτικές ιδιότητες των λιπιδί-
ων που συγκρατούν τα νεκρά κύτταρα του δέρµατος µαζί. Αυτό επιτρέπει την 
αποµάκρυνση των νεκρών κυττάρων και του κυψελιδικού εκκρίµατος, ώστε να 
εµφανιστεί ο υγιής ιστός.

Βορικό Οξύ: έχει αντισηπτικές ιδιότητες διότι δηµιουργεί ακατάλληλο pH, 
εποµένως ακατάλληλο περιβάλλον για τον πολλαπλασιασµό των µικροοργανι-
σµών, βακτηρίων και µυκήτων. Όπως όλα τα ασθενή οξέα, έχει ελαφρά ξηραντική 
δράση.

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ:

Γλυκολικό οξύ 2%

Βορικό οξύ 2%

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

Φιαλίδιο:
118 ml & 478 ml

Εισάγονται και διανέµονται από: ANICELL  •  www.anicell.gr

Καθαρισµός αυτιών

glycoZoo Otic



ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ:

Tris (Τροµεθαµίνη)

Edta

Απιονισµένο νερό

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

Φιαλίδιο:
118 ml & 478 ml

ΧΡΗΣΕΙΣ:

Tris-Edta: δρα απ` ευθείας στην κυτταρική µεµβράνη των βακτηρίων, µε 
αποτέλεσµα να λειτουργεί µε δύο τρόπους. Καταστρέφει τους πολύ ευαίσθητους 
µικροοργανισµούς και κάνει ευάλωτους στα αντιβιοτικά τους πιο ανθεκτικούς 
µικροοργανισµούς. Λόγω της σύνθεσής του, το Tris-Edta απαιτεί απιονισµένο 
νερό για να εκδηλώσει στο µέγιστο τις ιδιότητες του. Το έτοιµο διάλυµα βοηθά στη 
χρήση, διότι αποφεύγονται τα λάθη κατά την προετοιµασία αλλά και ο χρόνος που 
απαιτείται για την παρασκευή του.

Τακτικός καθαρισµός αυτιών
Πρόληψη υποτροπιάζουσας ωτίτιδας
Καταπολέµηση µικροβιακής ωτίτιδας

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ:

Έτοιµο διάλυµα προς χρήση
Με απιονισµένο νερό για την ανάδειξη των ιδιοτήτων του Tris-Edta

Βελτιώνει τη δράση των αντιβιοτικών

Καθαρισµός αυτιών

Tris-Edta Otic

Λ. ∆ηµοκρατίας 257 • Αχαρνές • Αθήνα 13671  T/F: 211 411 0 700  e-mail: info@anicell.gr
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