
1. deň 2 mesiace

3 mesiace 5 mesiacov

Prepuknutie ochorenia v dôsledku zriebäcej nákazy, škrabnutí, dermafytóza, mykotická
dermatitída, očná infekcia, povrchová pleseň, kožná vyrážka, kožné vredy, lokálny zápal
(hot spot), rezné rany, popáleniny, rany po chirurgickom zákroku a chronický zápal
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Prípadová štúdia pod záštitou:

Aplikácia v jednom kroku
Ošetrenie rán a infekcií
S okamžitým nástupom hojenia

Prípadová štúdia - Kôň s vážnou ranou po zranení spôsobenom drôtom

Prípravok je určený k liečbe alebo k prevencii týchto problémov:



Meno trenéra: Lisa Arb

Pacient:
Plemeno:

Vek:

Tipp
Appaloosa   Gelding
9 rokov

Rana / ochorenie: Vážna rezná rana spôsobená drôtom 

Prípravok Vetericyn: Equine  Wound & Infection  - 500 ml rozprašova , edícia pre kone

Liečba antibiotikami prvé 2 týždne, potom okončená.

Liečebný režim:

Predpokladané uzdravenie:
Skuto né uzdravenie::

Aplikácia prípravku Vetericyn 1x denne po dobu 2 mesiacov, potom dávkovanie
znížené na aplikáciu každý druhý deň a poslédné 3 mesiace 1x za 4 dni.

8 mesiacov - 1 rok
5 mesiacov a 4 dni

Poznámky trénera:
„Mám pocit, že Vetericyn zachránil môjmu koňovi život!
Keby som ho nezačala používať, vôbec na to nechcem myslieť,
čo by sa bývalo stalo.”

Aplikácia v jednom kroku
Ošetrenie rán a infekcií
S okamžitým nástupom hojenia

Prípadová štúdia - Kôň s vážnou ranou po zranení spôsobenom drôtom

Vetericyn je sprej, ktorý pri aplikácii v jedinom kroku čistí rany, lieči infekcie a
likviduje baktérie a plesne, vrátane MRSA rezistentných voči antibiotikám. Tento
roztok bez obsahu steroidov a antibiotík, ktorý sa neoplachuje, je netoxický a 
urýchľuje hojenie.

:

FOrmula baSed O n

FDA cleared
Microcyn® Technology

Bezpečný u všetkých zvierat:
psi, kone, mačky
a exotické zvieratá

- Pri kontakte v roztoku
likviduje 99,9999 %
baktérií, plesní a vírov

- Netoxický

- Bezpečný pre oblasť okolo
očí, nozdier a tlamy

- Nepoškodzuje zdravé tkanivo

- Neobsahuje steroidy ani
antibiotiká

- Eliminuje zápach z rany
- Zvyšuje prívod kyslíku do rany

- Zmierňuje chronický zápal

- Prirodzene spolupracuje
s imunitným systémom zvieraťa

K ošetreniu týchto problémov:

Propuknutie ochorenia v dôsledku
žriebäcej nákazy, škrabnutí,
dermafytóza, mykotická dermatitída,
očná infekcia, povrchová pleseň,
kožné vyrážky, kožné vredy, lokálne
zápaly, rezné rany, popáleniny,
rany po chirurgickom zákroku.


