Aplikace v jednom kroku
Ošet ení ran a infekcí
S okamžitým nástupem hojení
ípadová studie – Pes s natrženými vazy a hlubokým poran ním nohy

ípravek je ur en k lé

1. den

16. den

20. den

30. den

anebo k prevenci t chto problém :

Lokální zán ty (hot spot), dermatofytóza, o ní infekce, ušní infekce, kožní vyrážky, kožní v edy, ezné
rány, popáleniny, rány po chirurgickém zákroku a chronický zán t
ípadová studie pod záštitou:

Innovacyn, Inc., 3546 N Riverside Ave, Rialto, CA 92377
www.vetericyn.com ást . 94604 v1.0
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Vetericyn je sprej, který p i aplikaci v jediném kroku istí rány, lé í infekce a
likviduje baktérie a plísn , v etn MRSA rezistentních v i antibiotik m. Tento
roztok bez obsahu steroid a antibiotik, který se neoplachuje, je netoxický a
urychluje hojení.

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

Jméno majitelky:

Jennifer Gibbons

Pacientka:

Jewels
Stá í 4 roky
Plemeno: Pyrenejský horský pes

Rána / onemocn ní:

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

- 100% netoxický

Z incize po chirurgickém zákroku vznikla hluboká rána na zadní
stran nohy. Byl p ítomen hojný výtok a ani po aplikaci steh
i
svorek se neda ilo ránu uzav ít.
Po druhé operaci, jejímž cílem bylo provést nápravu dalšího
etrženého vazu, chytila Jewels stafylokokovou infekci.

- Bezpe ný pro oblast kolem
í, uší, nozder a tlamy
n
- Nepoškozuje zdravou tká
- Neobsahuje steroidy ani antibiotika

ípravek Vetericyn:

Lé ebný režim:

Doba do zahojení:

Poznámky trenéra:

Wound & Infection Spray

Aplikace p ípravku Vetericyn p ímo na ránu p i každé vým

- Eliminuje zápach z rány
- Zvyšuje p ívod kyslíku do rány

obvazu (minimáln 2x za týden)

- Zmír uje chronický zán t

P ibližn 30 dn

-

irozen spolupracuje s imunitním
systémem zví ete

„Mám tento p ípravek velmi ráda. Myslím, že z hlediska doby
do zahojení je to skute
velký rozdíl. Za chvilku už bude
zase hlídat své stádo krav
kuji vám za tento p ípravek!”
Jennifer Gibbons

K ošet ení anebo k prevenci t chto problém :
Lokální zán ty, dermatofytóza,
ní infekce, ušní infekce, kožní
vyrážky, kožní v edy, ezné rány,
popáleniny, rány po chirurgickém
zákroku a chronický zán t

