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

ípadová studie – Lokální zán t u ko ek

1. den 4. den

7. den

ípravek je ur en k lé  anebo k prevenci t chto problém :
Škrábnutí, dermatofytóza, o ní infekce, kožní vyrážky, kožní v edy, lokální zán ty (hot
spot), ezné rány, popáleniny, rány po chirurgickém zákroku. P ípravek rovn ž zmír uje
chronický zán t.
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Ko í pacientka: Jynx – lokální zán t u ko ky

Rána / onemocn ní: Lokální zán t

Nástup nemoci: 13. srpna 2009

ípravek Vetericyn: Vetericyn Wound & Infection HydroGel

První dva dny se p ípravek aplikoval 3 – 4x za den. Pozitivní výsledky
za aly být patrné b hem prvních 24 hodin. Vetericyn neštípe, takže Jynx
proti jeho aplikaci na ránu nic nenamítala. Vzhledem k tomu, že je navíc

FOrmula baSed On

FDA cleared
Microcyn® Technology

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

- i kontaktu v roztoku
likviduje 99,9999 %
baktérií, plísní a vir

- Netoxický

       Lé ebný režim: stejn  bezpe ný jako voda, nebyl ani velký problém, když se pokusila si
ošet ené místo olízat.

- Bezpe ný pro oblast kolem
í, nozder a tlamy

- Nepoškozuje zdravou tká
Doba do zahojení: 20. srpna 2009 – 7 dn

- Neobsahuje steroidy ani

antibiotika

- Eliminuje zápach z rány
- Zvyšuje p ívod kyslíku do rány

- Zmír uje chronický zán t

- irozen  spolupracuje
s imunitním systémem zví ete

K ošet ení t chto problém :

Propuknutí nemoci v d sledku
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.


