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BambooStick® to dużego rozmiaru patyczek z wacikiem opracowany specjalnie do pielęgnacji uszu u psów.
Aktualnie jest on najskuteczniejszym rozwiązaniem w przypadku profilaktyki i leczenia psiego ucha.
Główne zalety :
· Duża powierzchnia wacika umożliwia dokładne i skuteczne czyszczenie ucha.
· Zdolność wchłaniania 12 razy większa od patyczków do uszu dla ludzi.
· Bezpieczeństwo użytkowania: umożliwia czyszczenie ucha bez ryzyka dla błony bębenkowej.
· Pielęgnacja szybka, łatwa i bezbolesna.
· Opracowany i sprawdzony przez lekarzy weterynarii.
· 100 % biodegradowalny: może zostać spalony bez zanieczyszczania środowiska.

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA

MAKSYMALNA WCHŁANIALNOŚĆ

Patyczki do uszu dla ludzi, ze względu na ich wielkość, nie
nadają się do pielęgnacji uszu psów.
Średnica i kształt wacika BambooStick® są optymalnie
dostosowane do czyszczenia małżowiny usznej
i wejścia do przewodu słuchowego (pionowego odcinka
przewodu słuchowego zewnętrznego). Wielkość końcówki
BambooStick® sprawia, że prawie niemożliwe jest wsunięcie
go do części poziomej przewodu słuchowego.
Nawet u dużych psów poziomy odcinek przewodu
słuchowego (w pobliżu błony bębenkowej) jest zwężony,
tak więc nawet przypadkowy kontakt z błoną bębenkową
jest w zasadzie niemożliwy w przypadku psa, który jest
przytomny (np.: w czasie czyszczenia uszu wykonywanego
przez właściciela psa).
Jeśli sytuacja kliniczna zwierzęcia wymaga dostania się do
głębszej, poziomej części przewodu słuchowego, przypadek
koniecznie musi być skonsultowany z lekarzem weterynarii,
który oceni, czy nie należy wykonać znieczulenia.

Dzięki wyjątkowemu kształtowi
końcówki Bamboostick®, powierzchnia kontaktu jest optymalna,
co pozwala na szybkie i
dokładne usunięcie wszelkich
zanieczyszczeń znajdujących
się w zakamarkach małżowiny
usznej.

Ponadto wielkość wacika dwunastokrotnie przewyższa
wielkość wacików na patyczkach dla ludzi i w związku z tym
jego zdolność wchłania także jest 12 razy większa.

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU
W dniu dzisiejszym lekarze weterynarii czyszcząc psom
uszy najczęściej używają kleszczyków hemostatycznych z
owiniętą wokół nich watą. Sposób ten, mimo iż skuteczny,
bywa kłopotliwy w stosowaniu.
Dzięki BambooStick ® koniec ze stratą czasu przy
owijaniu waty wokół kleszczy: korzystaj z zalet produktu
jednorazowego użytku i zaoszczędź cenny czas!

DOSKONAŁA ERGONOMIA

DELIKATNOŚĆ
Elastyczny i delikatny wacik BambooStick® nie podrażnia skóry
ani śluzówki przewodu słuchowego.

Patyczkiem przyjemnie się manipuluje, jest odpowiednio
sztywny i, co ważne, nie ślizga się w palcach w trakcie
czyszczenia ucha oleistym płynem.

®

DOBÓR MATERIAŁÓW & SKŁAD

SPOSÓB UŻYCIA
1 - Przytrzymać głowę psa (albo lepiej poprosić o jej
przytrzymanie : jedna ręka w okolicy karku, druga
w okolicy pyska, przyciągnąć ją ku sobie w celu
lepszego unieruchomienia).

Wacik
Wykonany jest w 100% z waty bawełnianej
typu medycznego.
Naprężenie przy nawijaniu w trakcie produkcji
zostało starannie dobrane, aby uzyskać
podwójny efekt:
- doskonałe trzymanie się końcówki na
patyczku
- elastyczność i miękkość bawełny, czyli
gwarancja optymalnego wchłaniania płynów.

2 - Wlać płyn czyszczący (kilka ml) do przewodu
słuchowego.
3 - Pomasować nasadę ucha przez ok. minutę.
Trzeba usłyszeć dźwięk płynu w przewodzie
słuchowym.
4 - Jeśli miejsce zabiegu jest odpowiednie, pozwolić
psu wstrząsnąć głową (uwaga na rozbryzgi!).

Patyczek

5 - Użyć BambooStick®
w celu wysuszenia
pozostającego w uchu
płynu oraz usunięcia brudu
i wydzieliny przyklejonych
do małżowiny usznej i
wejścia do przewodu
słuchowego.

Jest wykonany w 100% z bambusa. Drewno
to, jako jedyne, posiada następujące zalety:
- duża wytrzymałość mechaniczna : bambus
wytrzymuje większe ugięcia niż większość
rodzajów drewna i jest dużo wytrzymalszy
niż plastik.
- nawet jeśli zdarzy się, że ulegnie złamaniu,
np. w wyniku gwałtownego ruchu głowy psa,
bambus nie łamie się „na ostro”, z drzazgami,
jak drewno. Jego włóknista budowa sprawia,
że obie złamane części pozostają połączone
włóknami, co zawsze pozwala na usunięcie
części z wacikiem z ucha psa.

OPAKOWANIE
Saszetka zawiera 50 patyczków z wacikiem Bamboostick®.

DLACZEGO BAMBUS?
- Bambus jest w 100% biodegradowalny i może być
spalany bez zanieczyszczania środowiska.
- Jest odnawialnym zasobem roślinnym : bambus jest
uprawiany, więc wykorzystywanie go nie prowadzi do
wycinania lasów.
- Bambus rośnie bardzo szybko, jego uprawa wymaga
mało wody, bardzo mało pestycydów i nie wymaga
żadnego nawozu.
Wybór bambusa to przeciwdziałanie nadmiernemu
zużywaniu drewna i wylesieniom w skali globalnej.

OPINIA
«Nawet w przypadku dużej ilości wydzieliny, po irygacji
płynem do czyszczenia przewodu słuchowego, 2 – 3
patyczki BambooStick® wystarczają do całkowitego
wyczyszczenia ucha dużego psa».
Dr F.L. lekarz weterynarii

Więcej informacji:
H3D - ZA Sous la Combe - 01590 LAVANCIA - FRANCE
Tél: 33 (0)4 74 75 86 72 - Fax: 33 (0)4 74 77 79 52
info@bamboostick.net - www.bamboostick.net
Główny dystrybutor w Polsce - PORTICA SC - Tel/fax: 42 636 46 00
biuro@portica.pl - www.portica.pl

