Aplikace v jednom kroku
Ošet ení ran a infekcí
S okamžitým nástupem hojení
Pes s ránami a boláky od svrabu*

1. den

10. den

14. den

30. den

*Vetericyn lé í sekundární infekce zp sobené svrabem.

ípravek je ur en k lé

anebo k prevenci

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.
ípadová studie pod záštitou:
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Aplikace v jednom kroku
Ošet ení ran a infekcí
S okamžitým nástupem hojení
ípadová studie – Pes se svrabem

Formula baS ed O n

Jméno zachránce:

Kraig Thomas

St edisko pro výcvik ps :

Neuvedeno

FDA cleared
Microcyn® Technology

Psí pacient:

au- au

Závažný svrab
Svrab znamená p emnožení parazit na k ži zví ete. Mezi b žné p íznaky pat í
vypadávání chlup , sv
ní a zán t, což jsou projevy, které zp sobuje p ítomnost
mikroskopických rozto . Svrab se nej ast ji vyskytuje u ps a dalších psovitých
šelem, m že se ale objevit i u jiných domácích i divokých zví at.
Do lé ebného režimu svrabu, který se obvykle lé í pomocí šampón a
antibiotik, lze za adit také Vetericyn. U tohoto psa au- au se jednalo o
natolik závažný p ípad svrabu, že zví e m lo otev ené rány po celém
le s trvalým výtokem. Když jej p inesli do ordinace k dr. Leonardovi
Sigdestadovi, léka nev il, že mu doroste srst, a ani si nebyl jistý, zda
pes p ežije. Tento psí pacient byl lé en p ípravkem Vetericyn a jedním
cyklem antibiotik.

-

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

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

- Nepoškozuje zdravou tká

Rána /
onemocn ní:
Již do jednoho dne od nasazení p ípravku Vetericyn byl dr. Sigdestad
výsledky mimo ádn p ekvapen. Rány se zbarvily sv tle r žov (díky
zvýšenému obsahu kyslíku) a už se za ínaly hojit. Rány se za aly hojit
ihned a do dvou týdn za ala psovi op t dor stat srst. Po 30 dnech byl pes
vylé en a všechna jeho srst už byla dorostlá!

ípravek Vetericyn:

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

Vetericyn Wound and Infection Treatment (Spray)

- 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

Lé ebný režim:

Vetericyn v dávkování 6x denn 1. až 14. den,
4x denn 15. až 30. den
Podání jednoho cyklu antibiotik.

K ošet ení 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,
ezné rány, popáleniny, rány po chirurgickém
zákroku.

Doba do zahojení:

30 dn

