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*Vetericyn lieči sekundárnu infekciu spôsobenú žrebčou nákazou.
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Aplikácia v jednom kroku
Ošetrenie rán a infekcií
S okamžitým nástupom hojenia

Prípadová štúdia - Kôň, u ktorého prepukla žrebčia nákaza*

Prepuknutie ochorenia v dôsledku žrebčej 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

Prípadová štúdia pod záštitou:

Prípravok je určený k liečbe alebo k prevencii týchto problémov:



Meno trenéra: Jauni Badger

Výcvikové centrum: Badger Training Center

Super High Noon
Konský pacient:

Rana /
ochorenie:

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

Žrebčia nákaza

Žrebčia nákaza je bežná infekcia, ktorá sa vyskytuje u koní na celom svete. 
Toto ochorenie vyvoláva baktéria Streptococcus equi, ktorá dokáže prežívať 
v pôde a do organizmu koňa sa typicky dostáva ranami, narušenou kožou 
alebo sliznicami. Infekcia sa prejavuje vonkajšími avscesmi, vnútornými 
abscesmi alebo infekciou končatín.

Infekcia sa väčšinou lieči pomocou antibiotík, pre urýchlenie liečby je možné 
do liečebného režimu doplniť Vetericyn. U tohto žrebca menom Super High 
Noon sa následkom žrebčej nákazy rozvinul absces čelusti. Jeho tréner, Jauni 
Badger, koňa liečil prípravkom Vetericyn a jedným cyklom SMZ. Absces bol 
vyliečený do 30 dní.

Prípravok Vetericyn: Vetericyn Wound and Infection Treatment (Spray)

Vetericyn podávaný 4x denne v 1. až 15. deň, 2x denne v 16. až 30. deň
Liečebný režim:

1 cyklus antibiotika SMZ podávaného v prvý deň liečby

Doba do zahojení: 30 dn

„Prípravok Vetericyn sme začali podávať 8. februára 2009 na spodnú
čeľusť žrebca, kde bol absces veľkosti grepu, ktorý už narušoval vnútorné
fungovanie čeľuste. Kôň cez ranu strácal značné množstvo slín, do 
čeľuste mu bolo prakticky vidieť. Celé tkanivo na vnútornej strane 
čeluste bolo narušené. Rana sa do 30 dní používaním prípravku Vetericyn
v zásade celá zahojila, zostala len malá chrasta.”

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

Aplikácia v jednom kroku
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Prípadová štúdia - Kôň, u ktorého prepukla žrebčia nákaza

:

FOrmula baSed On

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
žrebčej nákazy, škrabnutí, 
dermafytóza, mykotická dermatitída, 
očná infekcia, povrchová pleseň, 
kožné vyrážky, kožné vredy, lokálne 
zápaly, rezné rany, popáleniny, 
rany po chirurgickom zákroku.




