
Informatīvā lapa  

Menthamax 36% emulgēls 

Kopšanas emulgels veterinārajā medicīnā 

 

Japānas piparmētras ēteriskās eļļas koncentrācija – 36 %.  

 

LIETOŠANA.  
Preparāta iedarbības princips un lietošana pamatojas uz Japānas piparmētras ēteriskās eļļas aktīvo vielu 

īpašībām:  

- efektīva un ātri atvēsinoša iedarbība;  

- neaizstājama analgētiskā (sāpes samazinoša)iedarbība;  

- antibakteriālā, antivīrusu un pretsēnīšu iedarbība;  

- aktīva pretiekaisuma iedarbība.  

 

MenthaMax 36% paredzēts tikai ārīgai lietošanai.  

ĪPAŠĪBAS UN SASTĀVDAĻU IEDARBĪBA.  

Japānas piparmētru ēteriskās eļļas pamatsastāvdaļas ir  mentols (29-44%), mentons (15-30%), mentola 

esteri (3-10%), dažādi flavonoīdi (līdz 12%), polifenoli (līdz 19%) un tanīnu grupas savienojumi.  

Uzziests, MenthaMax 36% absorbējas ādā, iedarbojoties uz sensorisko nervu šķiedru receptoriem, tā 

rezultātā nodrošinot efektīvu anestēzisko iedarbību un izraisot patīkamu atvēsinošu efektu. Mentols, 

galvenā Japānas piparmētras sastāvdaļa, iedarbojas uz asinsvadiem, tos paplašinot un palielinot 

cirkulējošās asins daudzumu aplicējamā vietā, kas ar laiku samazina intensīvu iekaisumu un tūsku, kā 

arī dod siltuma sajūtu. Intensīvāka asins cirkulācija nodrošina skābekļa un barības vielu nokļūšanu 

lielākā daudzumā iekaisuma apvidū, veicinot dzīšanas procesus. Zinātniskie pētījumi pierāda, ka 

Japānas piparmētra nodrošina antibakteriālo (in vitro pētījumos aktīvs pret grampozitīvām un 

gramnegatīvām baktērijām), pretsēnīšu (eksperimenti in vitro veikti ar Candida albicans un Aspergillus 

albus sugām) un antivīrusu (gripas un Herpes vīrusi) iedarbību.  

Pateicoties lielai galvenās aktīvās vielas koncentrācijai un īpašam emulgēla pamatsastāvam, emulgēla 

iedarbība sajūtama jau pirmās minūtes laikā pēc pielietošanas. Svarīgi: no Japānas piparmētras 

ēteriskās eļļas neveidojas pieradums,  tāpēc atvēsinoša un sāpes samazinoša iedarbība sajūtama 

vienmēr.  

PIEMĒROTS DZĪVNIEKIEM.  
Suņiem, kaķiem, liellopiem, zirgiem, cūkām u.c.  

LIETOŠANA (DEVAS)  
MenthaMax 36% uzziest plānā kārtā uz ādas iekaisuma apvidū 2 - 3 reizes dienā, labi iemasējot. Ja 

vajag, var uzziest biezākā kārtā un apsiet. Emulgēlu nerekomendē lietot uz atklātām brūcēm.  

SASTĀVS.  
Galvenā MenthaMax 36% aktīvā viela ir: Japānas piparmētras ēteriskā eļļa. Palīgvielas: ūdens, 

mentols, PEG-40 hidrogenēta rīcineļla, škidrais parafīns, akrilāti/C10-30 alkilakrilāta krospolimērs, 

dinātrija EDTA, nātrija hidroksīds. 

IZDALĪŠANĀS NO ORGANISMA.  
Nav piemērojams.  

IEPAKOJUMS.  

Iepildīts 250 g plastmasas tūbā, 500 ml un 1000 ml tilpības aizskrūvējamās plastmasas pudelēs.  

UZGLABĀŠANAS APSTĀKĻI.  
Uzglabāt cieši aizvērtā veidā, no tiešajiem saules stariem aizsargātā, vēsā vietā, temperatūrā 6-25°C. 

Nesasaldēt.  

IETEICAMS LĪDZ.  
Divi gadi no izgatavošanas datuma.  

CITA INFORMĀCIJA.  
Sargāt no bērniem. Nelietot, ja ir alerģija pret kādu no sastāvdaļām.  

RAŽOTĀJS.  
UAB “RUVERA”, Ţemaitės ielā 145, LT-76139 Šauļi, Lietuva, tālr.: (41) 598123, www.ruvera.lt, 

realizacija@ruvera.lt 


