
1. deň 16. deň

   20. deň 30. deň

Prípravok je určený k liečbe alebo k prevencii týchto problémov:

Lokálne zápaly (hot spot), dermafytóza, očné infekcie, ušné infekcie, kožné vyrážky, kožné vredy, rezné rany,
popáleniny, rany po chirurgickom zákroku a chronický zápal

Prípadové štúdie pod záštitou:

Innovacyn, Inc., 3546  N Riverside Ave, Rialto, CA 92377
www.vetericyn.com ást . 94604  v1.0

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

Prípadová štúdia - pes s natrhnutými väzmi a hlbokým poranením nohy



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.

 Meno majiteľky: Jennifer  Gibbons

Jewels
Pacientka:

Rana / ochorenie:

Stará 4 roky
Plemeno: Pyrenejský horský pes

Z incízie po chirurgickom zákroku vznikla hlboká rana na zadnej
strane nohy. Bol prítomný hojný výtok a ani po aplikácii stehov či
svoriek sa nepodarilo ranu uzavrieť.
Po druhej operácii, ktorej cieľom bolo previesť nápravu ďalšieho
pretrhnutého väzu, chytila Jewels stafylokokovú infekciu.

ípravek Vetericyn: Wound & Infection  Spray

Liečebný režim:
Aplikácia prípravku Vetericyn priamo na ranu pri každej výmene
obväzu (minimálne 2x za týždeň)

Doba do zahojenia: Približne 30 dní

„Mám tento prípravok veľmi rada. Myslím, že z hľadiska doby
do zahojenia je to skutočne veľký rozdiel. Za chvíľku už bude 
zase strážiť svoje stádo kráv.
Ďakujem vám za tento prípravok!”Poznámky trénera:

Jennifer  Gibbons

:

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

Prípadová štúdia - pes s natrhnutými väzmi a hlbokým poranením nohy

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


