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www.medicalmate.gr

Τραύµατα οποιασδήποτε αιτιολογίας

ακόµη και µολυσµένα ή µε έκθεση οστού

Μετεγχειρητικά τραύµατα - Εγκαύµατα 

Έλκη - Συρίγγια - Αποστήµατα 

Ονυχοµυκητιάσεις - Μυΐαση

Πρόπτωση ορθού

∆ερµατίτιδες



∆ραστικά συστατικά: 
Εκχυλίσµατα από Neem tree (azadirachtin) και Hypericum Perforatum (Ηyperforin)

Xωρίς βαζελίνη και parabens

Eνδείξεις

Προσοχή!

neem hypericum  perforatum

Μετεγχειρητικά τραύµατα
Τραύµατα οποιασδήποτε αιτιολογίας ακόµη και µολυσµένα ή και µε 
έκθεση οστού
Έλκη - Συρίγγια - Αποστήµατα - Εγκαύµατα
Ονυχοµυκητιάσεις - Μυΐαση - Πρόπτωση ορθού
Ωτοαιµάτωµα - Πυώδης ωτίτιδα - Πυόδερµα - ∆ερµατίτιδες
Έλκη τριβής - Ραγάδες - Μώλωπες
Μυκητιασικές λοιµώξεις οπλών  

Το HYPERMIXVET είναι ένα πολυλειτουργικό επουλωτικό προϊόν, για 
κάθε είδος τραύµατος και για όλα τα είδη ζώων.
Το HYPERMIXVET ενισχύει την θεραπεία λοιµώξεων, χωρίς να 
απαιτείται η χρήση αντισηπτικών, αντιµικροβιακών επιθεµάτων ή 
τοπικών αντιβιοτικών.
Το HYPERMIXVET είναι σε θέση να µειώσει δραστικά το βακτηριακό 
φορτίο και τον αποικισµό.
Το HYPERMIXVET χρησιµοποιείται σε εξωτερικά τραύµατα κάθε είδους
και µπορεί να εφαρµοστεί πάνω σε κάθε προσβεβληµένο ιστό, 
συµπεριλαµβανοµένων των βλεννογόνων (στόµα, ούλα, πρωκτός κλπ)
όπως, επίσης και στον ακουστικό πόρο.
Η απώθητική του ισχύς ενάντια σε δίπτερα έντοµα  επιτρέπει τη θεραπεία
των τραυµάτων ακόµη και σε περιβάλλοντα µε υψηλές θερµοκρασίες
και κακές συνθήκες υγιεινής.

Επιτρέπει σε πολλές περιπτώσεις την αποφυγή
τοπικής αντιβιοτικής θεραπείας ή την συντόµευση 

της διάρκειας συστηµατικής αντιβιοτικής θεραπείας
ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΧΡΗΣΗ 

ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ 
ΠΑΡΕΜΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟ ΣΤΗ 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ

∆ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ 
ΤΙΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 

ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ 
ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Για περισσότερες πληροφορίες
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα µας ΄

ή επικονωνήστε µαζί µας 
info@medicalmate.gr

www.medicalmate.gr
www.hypermixvet.gr

www.hypermixvet.com

PETS

EXOTIC PETS

HORSES



Ιδιότητες

Οδηγίες χρήσης

1. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

2. ΕΦΑΡΜΟΓΗ

3. ΚΑΛΥΨΗ

Ιπποειδή , Κατοικίδια , Εξωτικά ζώα , Πτηνά , Μηρυκαστικά 

Τρία απλά βήµατα: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ , ΕΦΑΡΜΟΓΗ και ΚΑΛΥΨΗ

ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ το τραύµα πλένοντάς το µε πόσιµο νερό και σαπούνι Μασσαλίας, ή µόνο µε φυσιολογικό ορό ή µε υπέρτονο 
διάλυµα φυσιολογικού  ορού . ΟΠΩΣ∆ΗΠΟΤΕ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΚΑΘΕ ΕΙ∆ΟΥΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕ την ελαιώδη σύνθεση σε βαθιά , ακανόνιστα και πιο σοβαρά τραύµατα . 
Το gel συνiστάται κατά το στάδιο της επιθηλιοποίησης  και για πιο ξηρά ή λιγότερο σοβαρά τραύµατα. 
Και στις δύο περιπτώσεις εφαρµόστε ένα λεπτό στρώµα προϊόντος , τουλάχιστον µια φορά την ηµέρα! 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!  Να απλώνετε το προϊόν σ όλη την επιφάνεια του τραύµατος, και περιµετρικά αυτού.

ΚΑΛΥΨΤΕ το τραύµα κατά την κρίση του κτηνιάτρου, µε ελαστικό επίδεσµο ή κάποιο παρόµοιο προϊόν .
Εάν η κάλυψη δεν είναι δυνατή ή µόνιµη, αυξήστε τη συχνότητα της εφαρµογής. 

Το ΗYPERMIXVET δηµιουργεί το κατάλληλο περιβάλλον για την ανάπλαση των ιστών: 

Ελέγχει την υγρασία του τραύµατος,  το µικροβιακό φορτίο, το εξίδρωµα

Έχει αντιφλεγµονώδεις, αποιδηµατικές και παυσίπονες ιδιότητες

Αποτρέπει το σχηµατισµό νεκρωτικής εσχάρας

Αποτρέπει το σχηµατισµό χηλοειδών ή περιορίζει τα ήδη σχηµατισµένα 

∆εν απαιτεί τη χρήση αντισηπτικών, αντιβιοτικών ή τοπικών αντιβιοτικών

Προάγει την κοκκιοποίηση και την επιθηλιοανάπλαση στην περιοχή του τραύµατος

Έχει εντοµοαπωθητική δράση

Προλαµβάνει και καταπολεµά τις παρασιτώσεις από  νύµφες δίπτερων εντόµων



Roma

Bologna

Modena

Mirandola

UNI CEI EN ISO
13485:2012

Γυάλινη φιάλη 250ml 
ελαιώδης σύνθεση

Γυάλινη φιάλη 100ml spray 
ελαιώδης σύνθεση

Γυάλινη φιάλη 100ml
gel spray 

1. Κάθε τραύµα, πριν την εφαρµογή HYPERMIXVET πρέπει να είναι καθαρό από νεκρωτικό ιστό
2. Η πάσχουσα περιοχή να µην παρουσιάζει ιστική υποξία µεγαλύτερη απο 30mmHg
3. To τραύµα πρέπει να καλύπτεται πλήρως µε HYPERMIXVET καθώς και η επιφάνεια περιµετρικά του (κατά 1cm)

οΗ ελαιώδης σύνθεση, τείνει να στερεοποιείται σε θερµοκρασίες <16  C. Σε περίπτωση ανάγκης για άµεση χρήση του προϊόντος ενώ βρίσκεται σε χαµηλή θερµοκρασία και στερεοποιηµένο, προτείνουµε την 
εξαγωγή του απο τον περιέκτη µε µια µπατονέτα. Η ∆ΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ∆ΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ. 

Μεταλλικό βάζο 
200ml gel

Γυάλινη φιάλη 30ml µε σταγονοµετρο 
ελαιώδης σύνθεση

Μονοδόσεις 5ml
ελαιώδης σύνθεση
σε αυτόνοµη 
συσκευασία
5τµχ

Μονοδόσεις 5ml gel
σε αυτόνοµη 
συσκευασία
5τµχ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
 Β.ΕΛΛΑ∆ΑΣ & ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Mirandola (Mo) - Italy

Εµποτισµένες 
µε gel γάζες, 
10Χ10cm
σε αυτόνοµη 
συσκευασία 
σε κουτί µε 15 τµχ


