
DLATEGO WŁAŚNIE MALASEB® JEST 
LEKIEM Z WYBORU 

2 RODZAJE ZAPALENIA SKÓRY 
SETKI RAS PSÓW 

1  ROZWIĄZANIE



MALASEB® JEST PRZEZNACZONY DO LECZENIA 
DWÓCH RODZAJÓW ZAPALENIA SKÓRY

Oleiste łojotokowe zapalenie skóry Suche łojotokowe zapalenie skóry

Malaseb jest przeznaczony do leczenia i zwalczania łojotokowego 
zapalenia skóry wywołanego przez Malassezia pachydermatis 

oraz Staphylococcus pseudintermedius.

Łojotokowe zapalenie skóry można także określić mianem łojo
toku lub zapalenia skóry wywoływanego przez Malassezia. 
Najważniejsze objawy kliniczne choroby to świąd, rumień i wyły
sienie. Wyróżnia się dwa rodzaje łojotokowego zapalenia skóry: 

suche i oleiste.



ROZPOZNAWANIE I LECZENIE
ŁOJOTOKOWEGO ZAPALENIA SKÓRY  

Mikroorganizmy wywołujące chorobę to:

Staphylococcus pseudin termedius             Malassezia pachydermatis.

Malassezia pachydermatisStaphylococcus pseudintermedius

Często ustalenie pierwotnej przyczy ny 
cho roby jest trudne.

Zmniejszenie i ograniczenie nadmiernego 
rozrostu mikroorganizmów pozwala na 
złagodzenie objawów klinicznych choroby.

Połączenie chlorheksydyny oraz mikonazolu umożliwia zwalczanie 
najważniejszych mikroorganizmów towarzyszących łojotokowi.

Substancja czynna Docelowy  
mikroorganizm

Zakres MIC  
(mg/l)3,4

Stężenia substancji  
czynnych Malasebu  

w stężeniu roboczym  
(po rozcieńczeniu 1:45)

Chlorheksydyna Staphylococcus  
pseudintermedius

0,12-0,5 444 mg/l

Mikonazol Malassezia  
pachydermatis

0,015 – 0,06 444 mg/l

INFORMACJE DODATKOWE
MALASEB® SZAMPON  
DLA PSÓW I KOTÓW



Przed stosowaniem 
preparatu Malaseb®

Po stosowaniu  
preparatu Malaseb®

BADANIA KLINICZNE POTWIERDZAJĄ
SKUTECZNOŚĆ PREPARATU MALASEB®  

W PRAKTYCE

• W Zjednoczonym Królestwie przeprowadzono 
badanie z podwójną próbą ślepą na szesnastu 
psach rasy basset z łojotokowym zapaleniem 
skóry leczonych preparatem Malaseb2 

• Pacjenci byli kąpani w szamponie w odstępach 
3-dniowych przez 3 tygodnie.

• Wcześniej objawy kliniczne utrzymywały się 
przez okres od 4 miesięcy do 8 lat.

Badanie 1

Wyniki 

100% psów zareagowało na leczenie preparatem 
Malaseb2.

BADANIA KLINICZNE POTWIERDZAJĄ
SKUTECZNOŚĆ PREPARATU MALASEB®  

W PRAKTYCE

Reakcja na leczenie2

Świąd                Rumień         Łuszczenie się    Jakość sierści          Wysięk                Ogólna                       
                                                                                                                                        intensywność zmian
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Przed stosowaniem 
preparatu Malaseb

Po stosowaniu preparatu 
Malaseb



BADANIA KLINICZNE POTWIERDZAJĄ
SKUTECZNOŚĆ PREPARATU MALASEB®  

W PRAKTYCE

BADANIA KLINICZNE POTWIERDZAJĄ
SKUTECZNOŚĆ PREPARATU MALASEB®  

W PRAKTYCE

Przed stosowaniem 
preparatu Malaseb®

Po stosowaniu 
 preparatu Malaseb®

• Dwa wieloośrodkowe międzynarodowe bada-
nia objęły 132 psy z łojotokowym zapaleniem 
skóry.5,6

• 71 psów było leczonych tylko preparatem Ma-
la seb, zaś 61 preparatem Malaseb oraz ogólnie 
stosowanymi antybiotykami.

• W badaniu brały udział psy 26 ras.
• Pacjenci byli kąpani w szamponie dwa razy  

w tygodniu przez 2-4 tygodnie.

Badanie 1

Wyniki 

Istotną poprawę stwierdzono w 98% przypadków

Reakcja na leczenie5,6

Znacząca                 Umiarkowane                  Niewielka                  Pogorszenie   

                       Stopień poprawy 
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Malaseb Malaseb + Ogólnie działające antybiotyki



ROZPOZNAWANIE I LECZENIE
ŁOJOTOKOWEGO ZAPALENIA SKÓRY  

INFORMACJE DODATKOWE
MALASEB® SZAMPON  
DLA PSÓW I KOTÓW

1. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ  
I INNYCH SUBSTANCJI

 Jeden ml zawiera:

 Substancje czynne:
 Chloroheksydyny diglukonian 20 mg, co odpowiada 11,26 mg chlo-

roheksydyny. 
 Azotan mikonazolu 20 mg, co odpowiada 17,37 mg mikonazolu.

 Substancje pomocnicze:
Metylochloroizotiazolinon 0,0075 mg, metyloizotiazolinon 0,0025 mg.
Produkt ma postać płynu, przejrzystego do lekko mętnego, o barwie 
jasnożółtej do jasnobrązowej.

2. WSKAZANIA LECZNICZE

 Do leczenia i kontroli łojotokowego zapalenia skóry związanego z Malas-
sezia pachydermatis i Staphylococcus intermedius u psów. 

 U kotów, jako pomoc w leczeniu grzybicy wywoływanej przez Microspo-
rum canis, w połączeniu z gryzeofulwiną.

3. PRZECIWWSKAZANIA

 Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancje czynne, na 
adiu wanty lub na dowolną substancję pomocniczą.

4. DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

 Wyjątkowo, u psów z atopią lub kotów z alergiczną chorobą skóry, mogą 
po leczeniu wystąpić przejściowe reakcje świądowe i/lub rumieniowe. 



MALASEB® JEST PRZEZNACZONY DO LECZENIA 
DWÓCH RODZAJÓW ZAPALENIA SKÓRY  W bardzo rzadkich przypadkach u psów i kotów po leczeniu mogą wy-

stąpić reakcje skórne (swędzenie, zaczerwienienie).

 W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek poważnych objawów lub 
innych objawów nie wymienionych w ulotce, poinformuj o nich swo-
jego lekarza weterynarii.

5. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

 Psy i koty.

6. DAWKOWANIE DLA KAŻDEGO GATUNKU, DROGA  
I SPOSÓB PODANIA 

 Pies: Zasadniczo należy myć szamponem dwa razy w tygodniu do ustą-
pienia objawów, a następnie raz na tydzień lub według potrzeby, do utrzy-
mania stanu pod kontrolą, zgodnie z zaleceniem lekarza weterynarii.

 Kot: Myć szamponem dwa razy w tygodniu co najmniej przez okres za-
lecony przez lekarza weterynarii lub do ujemnych wyników szczotkowa-
nia w celu wykrycia kultur M. canis, w zależności od tego, który okres 
jest dłuższy. Maksymalna długość okresu leczenia nie powinna przekra-
czać 16 tygodni. Przed rozpoczęciem leczenia należy skonsultować z le-
karzem, czy ostrzyżenie sierści kota jest konieczne.

7. ZALECENIA DLA PRAWIDŁOWEGO PODANIA

 Gruntownie zmoczyć zwierzę czystą wodą. Nałożyć Malaseb szampon 
na zwierzę w kilku miejscach i wmasować w sierść, zwłaszcza wokół 
warg, pod ogonem i między palcami. Upewnić się, że użyto ilości do
statecznej do wywołania piany. Pozostawić zwierzę w pozycji stojącej 
na 10 minut, następnie spłukać czystą wodą i pozostawić do natural
nego wyschnięcia w ciepłym, pozbawionym przeciągów otoczeniu. 
Butelka o pojemności 250 ml zawiera ilość na około 8–16 zabiegów 
u psa o masie 15 kg lub 5–10 zabiegów u psa o masie 25 kg, lub 25 
zabiegów u kota, w zależności od grubości sierści.



1 = Charach M. Can Vet J. (1997) 38: 311-314. 2 = Bond R et al. JSAP (1995) 36: 99-104. 3 = Report IV 192/15/03 (2004). 4 = Trial Report 
GB219 (2005). 5 = Atwell R B (1994). A Multi-Centre Open Trial Assessment. 6 = Mason KV (1994). 7 = GFK wholesale data (2008).

MALASEB JEST SZAMPONEM 
Z WYBORU DLA WSZYSTKICH 
PSÓW Z ŁOJOTOKO WYM  
ZAPALENIEM SKÓRY.

MALASEB USUWA ZŁUSZ 
 CZO  NY NASKÓREK 
 ORAZ NAD MIAR ŁOJU  
Z POWIERZ CHNI SKÓRY.

MALASEB JEST LIDEREM7 
RYNKU WŚRÓD  
SZAMPO  NÓW  
PRZECIWBAKTE RYJNYCH.

MALASEB UŁATWIA  
ROZCZESYWANIE, ODŻYWIA  
I POPRAWIA STRUKTURĘ 
WŁOSÓW.

MALASEB MOŻE BYĆ  
STOSOWANY ZARÓWNO 
PRZY ŁOJOTOKU SUCHYM 
JAK I OLEISTYM.

MALASEB  
JEST PRZEZNACZONY  
DO DŁUGOTERMINOWEGO 
STOSOWANIA 

Połączenie chlorheksydyny i mikonazolu w preparacie Malaseb® zapew-
nia dwukierunkowe działanie przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicz ne, 
dzięki czemu zwalcza on główne mikroorganizmy towarzyszące łojoto

kowemu zapaleniu skóry.

DLATEGO WŁAŚNIE MALASEB® JEST 
LEKIEM Z WYBORU 

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca odpowiedzialny za zwolnienie serii: 
Dechra Veterinary Products A/S, Mekuvej 9, DK-7171 Uldum, Dania

Produkt wyłącznie dla zwierząt wydawany z przepisu lekarza weterynarii


