
Aplikace v jednom kroku
Ošet ení ran a infekcí
S okamžitým nástupem hojení

ípadová studie – , u n hož propukla h íb cí*

1. den 10. den

14. den 30. den

*Vetericyn lé í sekundární infekce zp sobené h íb cí.

ípravek je ur en k lé  anebo k prevenci t chto problém :
Propuknutí nemoci v d sledku h íb cí, škrábnutí, dermatofytóza, mykotická
dermatitida, o ní infekce, povrchová plíse , kožní vyrážky, kožní v edy, lokální zán ty
(hot spot), ezné rány, popáleniny, rány po chirurgickém zákroku a chronický zán t

ípadová studie pod záštitou:

Innovacyn, Inc., 3546 N Riverside Ave, Rialto, CA 92377
www.vetericyn.com ást . 95001 v1.4

http://www.vetericyn.com


Aplikace v jednom kroku
Ošet ení ran a infekcí
S okamžitým nástupem hojení

ípadová studie – , u n hož propukla h íb cí*

Jméno trenéra: Jauni Badger

Výcvikové centrum: Badger Training Center

Super High Noon

Bezpe ný u všech zví at:
psi, kon , ko ky
a exotická zví ata

-Roztok likviduje 99,9999 %
baktérií, plísní a vir  v ranách,

Ko ský pacient:

Rána /
onemocn ní:

2008 ABRA World Champion Halter Aged Stallion
2008 IBRA Reserve World Champion Stallion.

íb cí

íb cí je b žná infekce, která se vyskytuje u koní na celém sv .
Toto onemocn ní vyvolává baktérie Streptococcus equi, která dokáže

ežívat v p  a do organismu kon  se typicky dostává ránami,
narušenou k ží nebo sliznicemi. Infekce se projevuje vn jšími
abscesy, vnit ními abscesy nebo infekcí kon etin.

Infekce se v tšinou lé í pomocí antibiotik, pro urychlení lé by lze do
lé ebného režimu doplnit Vetericyn. U tohoto h ebce jménem Super High
Noon se následkem h íb cí rozvinul absces elisti. Jeho trenér, Jauni
Badger, kon  lé il p ípravkem Vetericyn a jedním cyklem SMZ. Absces
byl vylé en do 30 dn .

místech infekce nebo podrážd ní

-Bezpe ný pro oblast kolem
í, uší, nozder a tlamy

-Nepoškozuje zdravou
tká

-Neobsahuje steroidy ani

antibiotika

-Eliminuje zápach z rány

-Zvyšuje p ívod kyslíku do rány

-Zmír uje chronický
zán t

ípravek Vetericyn: Vetericyn Wound and Infection Treatment (Spray)

Vetericyn podáván 4x denn  v 1. až 15. den, 2x denn  v 16. až 30. den

- irozen  spolupracuje
s imunitním systémem
zví ete

Lé ebný režim: 1 cyklus antibiotika SMZ podaného v první den lé by
K ošet ení anebo k prevenci

chto problém :

Propuknutí nemoci v d sledku
Doba do zahojení: 30 dn

„P ípravek Vetericyn jsme za ali podávat 8. února 2009 na spodní
elist h ebce, kde m l absces velikosti grepu, který již narušoval vnit ní

fungování elisti. K  skrze ránu ztrácel zna né množství slin, do
elisti mu bylo prakticky vid t. Veškerá tká  na vnit ní stran elisti

byla narušená. Rána se do 30 dn  používání p ípravku Vetericyn
v zásad  celá zahojila, z stal jen malý strup.

íb cí, škrábnutí, dermatofytóza,
mykotická dermatitida, o ní
infekce, povrchová plíse , kožní
vyrážky, kožní v edy, lokální
zán ty, ezné rány, popáleniny,
rány po chirurgickém zákroku.

Poznámky trenéra:
Jauni Badger
Badger Training Center
Trenér koní
Norco, CA


