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Kijk op www.phytotreat.nl voor verdere informatie en onze overige producten 

 
Voor een spoedig herstel van huidirritaties t.g.v. zomereczeem 
PT-SEO is zeer effectief voor de verzorging van wonden bij paarden met zomereczeem (staart- en manen- 
eczeem, overgevoeligheid voor insectenbeten). Gepubliceerd onderzoek, van den Boom et al januari 2011, 
laat zien dat paarden na drie weken behandeling met PT-SEO significant minder last van de zomereczeem-
klachten hebben. Ook wordt de wondgenezing gunstig beïnvloed. PT-SEO wordt door de paarden goed 
verdragen. 
 
Het actieve bestanddeel in PT-SEO is een uit planten afkomstige stof, toepasbaar gemaakt voor gebruik op 
de huid. De zalfbasis is zodanig samengesteld dat deze op de huid van het paard vervloeit en makkelijk 
smeerbaar is. De zalf zal tijdens regen of zweten niet wegspoelen en zijn werking behouden. 
PT-SEO bevat geen corticosteroïden. 
 
Om nieuwe irritaties te voorkomen is het gebruik van PT-SEO in combinatie met een eczeemdeken of 
insecten werende spray aan te bevelen. 
 
Samenstelling PT-SEO  
PEG-400, PEG-4000, citroenzuur, kaliumcitraat, MOAP, HCI, benzoëzuur, water 
 
Dosering en toediening 
Huidzalf voor extern gebruik. Open het zalfspuitje door de dop met de duim schuin weg te duwen. Breng één- 
tot tweemaal daags op alle (oude en nieuwe) schuurwonden een dun laagje PT-SEO aan en smeer dit uit. 
Gemiddeld is 2 tot 3 weken behandelen voldoende. Bij aanhouden van de klachten behandeling voortzetten, 
bij nieuwe wonden behandeling hervatten. 
 
Waarschuwingen: 
PT-SEO kan ook in de zon gebruikt worden. Indien de haren als gevolg van het schuren de huid echter 
onvoldoende bedekken bestaat er kans op zonnebrand. Het gebruik van extra zonnebescherming in de vorm 
van bijvoorbeeld een zinkoxide spray is dan aan te bevelen. 
 
 
Een zalfspuitje is meerdere malen te gebruiken.  
Bij een gemiddeld gebruik is een doos PT-SEO voldoende voor 2 tot 3 maanden toepassing.  
Open de spuit door er met uw duim tegen aan te duwen. (Niet draaien) 
 
 
Bewaren 
Bewaren bij kamertemperatuur (15-25°C), op een droge plaats, niet in direct zonlicht plaatsen. 
Buiten het bereik van kinderen houden. Ten minste houdbaar tot: zie etiket. 
 


