
Okamžitý ú inek, aplikace v jednom kroku
Pé e o ránu a infekci

ÍPA D OV Á STU DIE

SKUTE NÉ výsledky od SKUTE NÝCH uživatel

Tele s infekcí oka

ED LÉ BOU PO 24 HODINÁCH

Veteriná /trenér/zákazník: Ruben Lopez

Praxe: Elkhorn Dairy (mlé ná farma)

Typ a jméno pacienta: Tele

Rána / onemocn ní:
(infekce, výsledky kultivace) Infekce oka

Datum nástupu: 7/12/11

ípravek Vetericyn: Pink Eye Spray (pn 1100, 16 oz)

Aplikace: (po áte ní použití,

ípravky Vetericyn pro zdraví zví at jsou inovativní topické roztoky ur ené
k pé i o rány, infekce a podrážd ní vyvolaná baktériemi, viry, plísn mi nebo
spórami. Tento roztok bez obsahu steroid i antibiotik, který není t eba
oplachovat, je netoxický. Obsahuje látky podobné t m, které produkuje
vlastní imunitní systém zví at. Vetericyn nepoškozuje zdravou tká . Tento

ípravek má neutrální pH a p i aplikaci neštípe. Dále likviduje 99,999 %
baktérií, vir , plísní a spór v etn  E. coli, stafylokok  (MRSA), streptokok  ,
Moraxella bovis, Pasteurella, Actinomyces a Pseudomonas aeruginosa.
Testy prokázaly vhodnost u sout žních zví at.

Možnosti použití:

aktuální použití, protokol) Proplachování oka aplikací spreje 3-4x

„Zhruba m síc používám tento p ípravek
na r žové oko. P ípravek používáme pro
telata, krávy a býky a máme dobré
výsledky. Nasazujeme jej ke zmírn ní
zarudnutí, výtoku z rány, a také bolesti a
otoku. S jeho používáním jsme velmi
spokojeni.“

Abscesy vyvolané
íb cí / bakteriální

hore kou
/ hore kou s neklidem
Škrábnutí
Dermatofytóza
Mykotická dermatitida

ní infekce
Ušní infekce

Kožní vyrážky
Kožní v edy
Lokální zán ty

ezné rány
Popáleniny
Místa po chirurgickém zákroku
Podrážd ná k že

Poznámky: Ruben Lopez
Povrchová plíse
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Pov zte nám
sv j p íb h!


