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Optimum wound healing 

Aluminium spray protects hairless areas of 
the skin with a thin metallic flexible film that 
allows the skin to breathe. That is essential 
for proper wound healing and to reduce the 
risk of infection.

Spray-on plaster

Aluminium spray is an easy-to-use water 
resistant topical spray that creates a 
breathable protective film barrier on wounds 
of large and small animals.

Aluminium spray is a suitable product for 
proper protection and healing of wounds. 

For cattle, horses, swine, sheep, goats, 
camels and pets.

Waterproof

Aluminium spray is water resistant and will 
not wash-off with cold or hot water or rain. 
However, it can be easily removed with soapy 
water, acetone, or alcohol.

Easy-to-use

The spray presentation allows fast and 
easy administration to all treated wounds. 
Aluminium spray does not contain antibiotics, 
thus no withdrawal period is needed.

Composition: Colloidal aluminium, Acetone, 2-Propanol. Propellant: Butane / Propane. Indications: Protects hairless areas of skin with a thin metallic, flexible film 
that allows the skin to breathe while forming a barrier against contamination and other external irritant agents. Advice on correct administration: Spray directly 
onto affected skin for 1-2 seconds from a distance of approximately 20 cm in a drought free atmosphere. The application can be repeated as necessary several 
times a day. External use only, avoid spraying in eyes. Unintentionally sprayed areas should be immediately wiped clean. Dried spray can be removed with acetone 
or 70% alcohol. Shake well before use. Warnings: Extremely flammable aerosol. Pressurized container: May burst if heated. Do not pierce or burn, even after use. 
Causes serious eye irritation. May cause drowsiness and dizziness. Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50 °C. Keep away from heat, 
sparks, open flames, hot surfaces and other ignition sources. No smoking. Do not spray on an open flame or other ignition source. Keep out of the sight and reach 
of children. Do not breathe spray. Use only outdoors or in a well ventilated area. Disposal: Dispose of waste material in accordance with local requirements. 
For animal use.

Topical aerosol
Colloidal aluminium 

WOUND HEALING AND PROTECTION

ALUMINIUM 
SPRAY
Topický aerosol

Optimální hojení ran Voděodolný Snadné použití

• Při poranění ocasu

• Na kastrační rány

• Na rány po odstranění rohů

• Proti vlhkosti

• Proti infekcím ran

• Ochrana proti hmyzu

HOJENÍ A OCHRANA RAN

Náplast nástřikem

Hliník v koloidní formě

Dr. Bubeníček, spol. s r. o.
Šimáčkova 104, 628 00 Brno
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ALUMINUM SPRAY
Složení: Mikronizované aluminium pulveratum 3%, aceton, ispropylal-
kohol, isobutan, ethanol.
Hnací plyn: Butan/propan.
Použití: Ochrana bezsrsté části pokožky tenkým, pružným filmem, který 
umožňuje pokožce dýchat a vytváří bariéru pro kontaminaci jinými vněj-
šími dráždivými látkami.
Cílové druhy zvířat: skot, koně, prasata, drůbež, ovce, psi, kočky, králíci, 
hlodavci, malí savci a exotičtí ptáci.
Podávané množství a způsob podání: Před použitím důkladně protře-
pat. Aplikovat sprej 1-2 sekundy ze vzdálenosti 20–25 cm na ošetřo-
vanou plochu. Používat několikrát denně dle potřeby. Sprej k vnějšímu 
použití.

Upozornění: Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při 
zahřívání se může roztrhnout. Chraňte před teplem, horkými povrchy, 
jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Ne-
stříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte 
nebo nespalujte ani po použití. Zamezte vdechování spreje. Zabraňte 
vniknutí do očí. Způsobuje vážné podráždění očí. Přetrvává-li podráždění 
očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Může způsobit ospalost nebo 
závratě. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesa-
hující 50 °C. Vysušený sprej lze odstranit acetonem nebo 70% alkoho-
lem. Uchovávat mimo dohled a dosah dětí. Používat v dobře větraných 
prostorách.
Doba použitelnosti: 3 roky.
Pouze pro zvířata.

Hliníkový sprej je snadno použitelný 
voděodolný topický sprej, který vytváří 
prodyšný ochranný film – bariéru na ranách 
velkých i malých zvířat.

Hliníkový sprej je vhodným přípravkem 
pro správnou ochranu a hojení ran.

Pro skot, koně, prasata, ovce, kozy, velbloudy 
a domácí mazlíčky.

Hliníkový sprej chrání oblasti pokožky bez srsti 
pomocí tenkého kovového pružného filmu, 
který umožňuje pokožce dýchat. To je nezbytné 
pro správné hojení ran a pro snížení rizika 
infekce.

Hliníkový sprej je voděodolný a nesmyje se 
studenou ani horkou vodou a ani deštěm. Lze 
jej však snadno odstranit mýdlovou vodou, 
acetonem nebo alkoholem.

Náplast ve spreji umožňuje rychlou a snadnou 
aplikaci na všechny ošetřované rány. Hliníkový 
sprej neobsahuje antibiotika, není tedy 
zapotřebí žádná ochranná lhůta.


