
 
 
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ HYPERMIXVET ? 
 
To Hypermixvet είναι ένα φυτικό παρασκεύασμα , πολύ-λειτουργικό , αυτάρκες , προηγμένο για 
επούλωση τραυμάτων.  
 
Το Hypermixvet είναι ένα πολύ-λειτουργικό προϊόν για κάθε είδος τραύματος και για όλα τα είδη 
ζώων. Βοηθά στην θεραπεία μολύνσεων, χωρίς τη χρήση απολυμαντικών, αντιμικροβιακών   ή 
τοπικών αντιβιοτικών . 
 
Το Hypermixvet είναι σε θέση να μειώσει δραστικά το βακτηριακό φορτίο και τον αποικισμό.  
 
Το Hypermixvet χρησιμοποιείται για εξωτερικά τραύματα οποιασδήποτε φύσης. Μπορεί να 
εφαρμοστεί σε όλους τους τύπους των προσβεβλημένων ιστών, συμπεριλαμβανομένων των 
βλεννογόνων: στόματος, των ούλων, του πρωκτού, κλπ. Το Hypermixvet είναι κατάλληλο επίσης 
και για το κανάλι του αυτιού . 
 
Η απωθητική του ισχύς στα  δίπτερα και στα έντομα γενικότερα,  επιτρέπει τη θεραπεία πληγών, 
ακόμη και σε περιβάλλον με υψηλές θερμοκρασίες αλλά και σε κακές συνθήκες υγιεινής . 
 
Το  Hypermixvet δεν είναι φάρμακο και δεν χρειάζεται καμία ιατρική συνταγή . 
 
 
 
 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ   
 
Χειρουργικά τραύματα – τραύματα κάθε αιτιολογίας ακόμα και μολυσμένα – βαθιά τραύματα  με 
εκτεθειμένο οστό - έλκη - συρίγγια - εγκαύματα - μυΐασεις - (ιατρογενή) αποστήματα - 
κατακλίσεις - ονυχομυκητίαση - πρόπτωση ορθού – αιμάτωμα αυτιών - πυώδη ωτίτιδα –πυώδεις 
δερματίτιδες - δερματίτιδα – τραύματα τριβής από σέλα - ποιμαντικές ραγάδες – μώλωπες από 
πέτρα . 
 
 
 
 
 
 
 



ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ HYPERMIXVET  
 
Ιπποειδή , Κατοικίδια , Εξωτικά ζώα , Πτηνά , Μηρυκαστικά  
 
Το να χρησιμοποιήσεις το Hypermixvet είναι εύκολο! 
 
Τρία απλά βήματα για κάθε θεραπεία : ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ , ΕΦΑΡΜΟΓΗ και πιθανόν ΚΑΛΥΨΗ .  
 
ΚΑΘΑΡΙΖΟΥΜΕ την πληγή ΠΛΕΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ με πόσιμο νερό και σαπούνι Μασσαλίας , ή μόνο με 
φυσιολογικό ορό ή με υπέρτονο διάλυμα φυσιολογικού  ορού .  
ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ 
 
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕ την ελαιώδη σύνθεση σε βαθιά , ακανόνιστα και πιο σοβαρά τραύματα .  
 
Η σύνθεση γέλης συνιστάται κατά το στάδιο της επιθηλιοποίησης  και για πιο ξηρά ή λιγότερο 
σοβαρά τραύματα.  
Και στις δύο περιπτώσεις ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΛΕΠΤΟ ΣΤΡΩΜΑ , τουλάχιστον μια 
φορά την ημέρα!  
 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! ΠΑΝΤΑ ΝΑ ΑΠΛΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΚΑΛΑ , ακόμα και στην περιμετρική περιοχή 
γύρω από την πληγή .  
 
Κατά την κρίση του κτηνιάτρου, ΚΑΛΥΨΤΕ με ελαστικό επίδεσμο ή κάποιο παρόμοιο προϊόν . 
 
Εάν η κάλυψη δεν είναι δυνατή ή μόνιμη, αυξήστε τη συχνότητα της φαρμακευτικής αγωγής .  
 
 
 
ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
 
Ποια είναι η ημερομηνία λήξης του Hypermixvet ? 
 
Η ημερομηνία λήξης του είναι 4 χρόνια για όλα τα σκευάσματα που κυκλοφορούν στην αγορά .  
 
Υπάρχουν οδηγίες προφύλαξης για το Hypermixvet ? 
 

1. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν μαζί με απολυμαντικά ή άλλες γάζες, επειδή μπορούν 
μερικώς ή πλήρως να εξαλείψουν την δράση του Hypermixvet . 

2. Το Hypermixvet δεν είναι σε θέση να ενεργεί σε ιστούς με ανεπαρκή αιμάτωση. Αυτό 
οφείλεται στο γεγονός ότι ένας ιστός χωρίς απαραίτητη οξυγόνωση είναι νεκρός ή 
πεθαίνει, και ως εκ τούτου δεν είναι σε θέση να αντιδράσει και να θεραπευτεί . Γι 'αυτό 
δεν έχει νόημα να εφαρμόσετε το Hypermixvet όπου η ανεπάρκεια της ποσότητας του 
οξυγόνου των ιστών είναι μικρότερη από 30mmHg . 

3. Κατά τη διάρκεια των διαδικασιών του ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ και της ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ , θα μπορούσε 
να προκύψει μια προσωρινή αίσθηση καψίματος η οποία στη συνέχεια μειώνεται 
σταδιακά . Αυτή η αίσθηση είναι θετική, ακόμη και αν είναι επώδυνη, επειδή προκύπτει 
από την αντίδραση του νευρικού ιστού που έρχεται σε επαφή με το προϊόν, κατά το 
στάδιο της εφαρμογής ή του καθαρισμού , αλλά και από τη δράση της επαναγγειοποίησης 
της ερεθισμένης περιοχής περιμετρικά της πληγής που έχει εφαρμοστεί το Hypermixvet.  



 
Γιατί δεν συνιστάται η χρήση απολυμαντικών ? 
 
Ανάλογα με το στάδιο του τραύματος , τα απολυμαντικά μπορούν να προκαλέσουν αυτά τα 
αποτελέσματα: επανέναρξη της φλεγμονώδους διαδικασίας, δηλαδή παραμένει η πληγή στο 
στάδιο της αντίδρασης και του καθαρισμού και δεν εισέρχεται στο στάδιο της ανοικοδόμησης ,  
με αποτέλεσμα να δημιουργήσει μια παρατεταμένη φλεγμονώδη φάση . 
Αυτό οδηγεί σε έλλειψη προόδου στο στάδιο της κοκκιοποίησης, η οποία είναι η φάση 
συσσώρευσης νέου ιστού για την αποκατάσταση . 
Στη δεύτερη ή στην τρίτη φάση της διαδικασίας επούλωσης, προκαλούν την απότομη διακοπή της 
φάσης  της κοκκιοποίησης και αναστέλλουν την επαναεπιθηλίωση δημιουργώντας ινωδη ουλή (= 
κακής ποιότητας ουλή).  
Τα απολυμαντικά μπορεί να αποτρέπουν τις μολύνσεις των τραυμάτων, αλλά επίσης παρατείνουν 
ή αποτρέπουν τη διαδικασία της επούλωσης . Είναι καλύτερο να χρησιμοποιήσετε ένα προϊόν που 
δεν επιτρέπει τη μόλυνση και ταυτόχρονα διευκολύνει κάθε φάση της επούλωσης ιστού : 
Hypermixvet!  
 
Γιατί συστήνεται η αποφυγή της χρήσης των τοπικών αντιβιοτικών ? 
 
Η αντισηπτική (αντιμικροβιακή, αντιιική, αντιβακτηριακή) δράση του Hypermixvet έχει ένα ευρύ 
και αποτελεσματικό φάσμα και δεδομένου ότι τα τοπικά αντιβιοτικά προκαλούν την ανάπτυξη της 
ανθεκτικότητας στα αντιβιοτικά και στις μυκητιακές επιμολύνσεις , καθώς και την παράταση της 
φλεγμονώδους φάσης είναι άχρηστο να χρησιμοποιηθούν, όταν ο κίνδυνος μόλυνσης 
αποφεύγεται αποτελεσματικά από την εφαρμογή του Hypermixvet.  
 
Γιατί επιτρέπεται να αποφευχθεί η χρήση στεροειδών αντιφλεγμονώδη φαρμάκων για τοπική 
χρήση (κορτιζονούχα αλοιφή) ?  
 
Τα  αντί-φλεγμονώδη προϊόντα σταματούν τη διαδικασία επούλωσης. Τα ενεργά συστατικά του 
Hypermixvet εξάγονται από το δέντρο γνωστό ως  “Neem tree” και από  βαλσαμόχορτο , τα 
οποία, όπως είναι ιστορικά γνωστό , και επιστημονικώς εξακριβωμένο και τεκμηριωμένο , και τα 
δύο χρησιμοποιούνται ως φαρμακευτικά φυτά στη θεραπεία τραυμάτων για τις 
αντιφλεγμονώδεις και καταπραϋντικές τους ιδιότητες . Συνεπώς, δεν είναι απαραίτητο να 
χρησιμοποιήσετε ένα αντίφλεγμονώδες προϊόν που μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα  στην 
επούλωση των τραυμάτων, όταν το Hypermixvet βοηθά στην επίλυση της φλεγμονώδους 
διαδικασίας ενθαρρύνοντας παράλληλα την ορθή πορεία της κάθε φάσης της αποκατάστασης του 
τραύματος .  
 
Γιατί το Hypermixvet είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια απλή ενίσχυση στη θεραπεία ? 
 
Το μυστικό του Hypermixvet είναι η ικανότητά του να προωθήσει τον τραυματισμένο ιστό. 
Υπάρχει μια διαφορά μεταξύ της αναγέννησης και της διαδικασίας επούλωσης. 
Η διαδικασία επούλωσης είναι η επούλωση ουλών, δηλαδή η αντικατάσταση του ιστού του 
δέρματος με συνδετικό ιστό (ο ιστός ουλής) της οποίας η συνοχή είναι σκληρή και ελαστική . Μια 
επούλωση μπορεί να λάβει χώρα με έναν ατελή ή αναποτελεσματικό τρόπο, για παράδειγμα, με 
ελλιπή ή αναποτελεσματική επανεπιθηλιοποίηση, να αδυνατεί να εξασφαλίσει τη δράση του 
δερματικού φραγμού (ατροφική επούλωση)' μπορεί επίσης να είναι: υπερτροφική, , ακανόνιστη, 
ή μπορεί να εκφυλιστεί σε χηλοειδές .  
Η αναγέννηση των ιστών δεν περιλαμβάνει τα σημάδια: η αντικατάσταση του ιστού τείνει να 



επαναλάβει την αρχική ελαστικότητα και την υφή της και τα προσαρτήματα του δέρματος, να  
ανακτήσει τα προηγούμενα χαρακτηριστικά τους, αφήνοντας το πολύ ένα τοπικό αποχρωματισμό 
στην περιοχή που επηρεάζεται από τη βλάβη, μόλις αναρρώσει πλήρως. 
Το Hypermixvet προωθεί πρώτα απ 'όλα την αναγέννηση των ιστών και είναι μια θεραπευτική 
βοήθεια μόνο όταν η βέλτιστη αναγέννηση είναι αδύνατη λόγω της έκτασης, της ηλικίας της 
βλάβης, διαφόρων σοβαρών παθοφυσιολογικών πλαισίων, και κυρίως ως αποτέλεσμα 
ακατάλληλων και αναποτελεσματικών προηγούμενων θεραπειών . 
Εν πάση περιπτώσει, είναι το ερέθισμα για την αναγέννηση των ιστών που επιτρέπει το 
Hypermixvet να προάγει την επούλωση μιας χρόνιας πληγής ,  ακόμη και αν πριν από αυτό ήταν 
αδύνατο. Και προωθεί πάντα την αναγέννηση των ιστών που επιτρέπει το Hypermixvet να 
αποτρέψει χειρότερες καταστάσεις που οφείλονται σε ατελή επούλωση .  
 
Κρατώντας την περιοχή του τραύματος ενυδατωμένη είναι ένα μοναδικό χαρακτηριστικό του 
Hypermixvet ή είναι ένα γενικό χαρακτηριστικό των προηγμένων επιθεμάτων ? 
 
"Όλα τα προηγμένα επιθέματα ενεργούν σε ένα υγρό περιβάλλον!" . Αυτός είναι ένας από τους   
θεμελιώδης ορισμούς των επιθεμάτων . Όπως όλα τα προηγμένα επιθέματα, το Hypermixvet 
διατηρεί το τραύμα υγρό προοδευτικά , ρυθμίζει τις εκκρίσεις του ιστού σε συνάρτηση με τις  
ανάγκες της επούλωσης . Όπως όλα τα προηγμένα επιθέματα, το Hypermixvet είναι σε θέση να  
ενυδατώσει τόσο, ώστε να επιτρέπει την πρόοδο της διαδικασίας της επούλωσης . 
Άλλα επιθέματα ενυδατώνουν τα τραύματα με έμμεσο τρόπο μέσω της αξιοποίησης της 
εξάτμισης του ιστού αλλά χρειάζονται μια συνεχή παρακολούθηση για να αποφευχθεί η 
προσβολή του υγιούς ιστού γύρω από την πληγή . 
Το Hypermixvet διατηρεί την περιμετρική περιοχή του υγιούς ιστού και ενυδατώνει ταυτόχρονα 
το τραύμα .  
 
 
 
Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της ΕΛΑΙΩΔΟΥΣ σύνθεσης και της ΓΕΛΗΣ ? 
 
Στην σύνθεση της Γέλης οι δραστικές ουσίες είναι σε μικρότερη συγκέντρωση , ενώ στην Ελαιώδη 
σύνθεση σε μεγαλύτερη .  
 
 
 
 
 
ΤΑΧΥΤΑΤΗ ΔΡΑΣΗ – ΕΥΚΟΛΟ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ -  ΕΞΑΚΡΙΒΩΜΕΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 


