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vet-biuletynu© jest dzielenie się najnowszą wiedzą z zakresu medycyny
regeneracyjnej, uaktualnionymi statystykami efektów, opisami przypadków pacjentów,
nowościami w zakresie dostarczanych produktów oraz działań realizowanych przez VSC.
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MEDYCYNA REGENERACYJNA W WETERYNARII
Miesiąc wrzesień przyniósł kolejny artykuł poświęcony zastosowaniu medycyny regeneracyjnej
w weterynarii. Tym razem artykuł ukazał się w dwumiesięczniku podkarpackim Zdrowie&Uroda,
opisując wykorzystanie najnowszych metod oraz terapii dla małych zwierząt z problemami
aparatu ruchu, chorobami nerek oraz układu nerwowego.

Aby przeczytać artykuł, kliknij myszką na zdjęcie.

Dlaczego powstał kolejny artykuł o medycynie regeneracyjnej w weterynarii?
Ponieważ nadal uważamy, że najlepszym sposobem rozpowszechnienia wiedzy o możliwościach
medycyny regeneracyjnej jest nieustanna edukacja opiekunów zwierząt.
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VSC REGEN-ŻEL - KOLEJNE EFEKTY ZASTOSOWANIA
MILKA – 5 letni Golden Retriever

Zmiana była wstępnie smarowana Flucinarem N przez kolejne 5 dni - bez żadnego efektu.
Wprowadzono VSC REGEN-ŻEL. Smarowano dwukrotnie w ciągu dnia - przez kolejne 10 dni.
Zmiana niemalże w całości zarosła sierścią, a pies przestał rozlizywać okolicę rany.
Efekt w pełni usatysfakcjonował opiekunkę Milki.

PRZED

PO (10 dni)

Pacjent prowadzony przez lek. wet. Elizę Mamot z Centrum Weterynaryjnego EKOVET,
Wrocław
Opiekunowie zwierząt oraz lek. wet., którzy zaangażowali się w testowanie VSC REGEN-ŻEL,
zauważyli szybką i zdecydowaną poprawę u pacjentów m.in. z:
 rozległymi, niegojącymi się ranami,
 dużymi ubytkami skóry, które powstały na wskutek pogryzienia,
 modzelami,
 ranami pooperacyjnymi (np. mastektomii jednostronnej).
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OPIS PRZYPADKU:
W ramach zerwanego pazura pies nosił przez 5 dni opatrunek na tylnej łapie. Opatrunek ten
uciskał na staw skokowy na wysokości kości piętowej i spowodował przerost tkanek
/zwłóknienie z centralnym ubytkiem tkanki (odleżyna).

Najnowsze efekty zastosowania VSC REGEN-ŻEL z opisami poszczególnych przypadków
przedstawimy Wam w połowie listopada w zakładce produkty na naszej stronie
Zastosowanie komórek macierzystych w przewlekłej niewydolności nerek wymaga z naszej strony
dopracowania oraz kontaktu ze specjalistami, więcej postaramy się Wam przekazać w kolejnym
biuletynie (VOL. 5, listopad 2014).
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