CHOROBY SKÓRY
Choroby skóry są powszechne u zwierząt
domowych, ale często ich leczenie jest długie
i frustrujące.

36%

36% * wizyt w praktykach lekarskoweterynaryjnych dotyczy problemów
skórnych. Wiele chorób skóry
wymaga stosowania antybiotyków
ogólnoustrojowych przez kilka
tygodni lub miesiący.
To może stwarzać:
• Dyskomfort zwierzaka
• Frustrację właściciela i lekarza
weterynarii
• Ryzyko narastania oporności
na środki przeciwdrobnoustrojowe

KONTAKT

Światło w leczeniu chorób skóry

Jeśli chcesz wiedzieć więcej
odwiedź naszą stronę internetową:
www.vetoquinol.pl
www.vetoquinol-vet.pl
Lub skontaktuj się z działem sprzedaży:
callcenter@vetoquinol.com lub bezpośrednio
z Kierownikiem Terytorialnym:
www.vetoquinol-vet.pl

System Phovia - nowe podejście
w dermatologii

LED LAMP IFU

KIT GEL IFU

Phovia to:
2-częściowy system do terapii chorób skóry:
Lampa multi-LED, zasilana bateryjnie
- służy do naświetlania.
Zestaw - żel nośnikowy oraz aktywne chromofory
które pod wpływem światła emitowanego
przez lampę emitują FLE
(fluorescencyjną energią świetlną).

Terapia światłem
dla zwierząt domowych.
Nowe rozwiązanie
od Vetoquinol.

Odkryj innowacyjne
rozwiązanie
w dermatologii
weterynaryjnej

CO TO JEST?

KORZYŚCI PŁYNĄCE ZE
STOSOWANIA SYSTEMU PHOVIA

PRZYSPIESZONA REGENERACJA

energia światła
fluorescencyjnego?

DLA PRAKTYKI...

Fluorescencyjna energia światła (FLE):

Fluorescencyjna energia światła (FLE)
to sposób na stymulację naturalnych
chromoforów w komórkach, zwłaszcza
w mitochondriach.

Czas powrotu do zdrowia skrócił się
o połowę
Może być stosowany przez lekarzy
weterynarii i techników.
Ogranicza stosowanie środków
przeciwdrobnoustrojowych.
Szczęśliwszy zwierzak = szczęśliwszy
właściciel = zadowolony klient.
DLA ZWIERZĄT...

Krótszy czas leczenia.
Mniej leków, więc mniejsza szansa
wystąpienia skutków ubocznych.

• Działa przeciwzapalnie
• Działa przeciwbakteryjnie
• Zwiększa syntezę kolagenu
• Stymuluje angiogenezę
Efektem stosowania FLE jest szybsza
regeneracja uszkodzonej skóry.

• Lampa LED zapewnia niebieskie światło.

Działanie terapeutyczne FLE poparte jest
badaniami klinicznymi u ludzi i zwierząt.
Dłuższe (czerwone) fale wnikają w tkankę
lepiej, ale krótsze (niebieskie) mają większy
wpływ na struktury powierzchowne.
W przeciwieństwie do światła
monochromatycznego, system Phovia emituje
fale świetlne o długości od 400-700nm,
generując wiele komórkowych
odpowiedzi jednocześnie.

• Żel Chromophore absorbuje i ponownie
emituje polichromatyczną FLE.
• FLE przenika przez wiele warstw skóry.
Dowody kliniczne pokazują, że czasy naprawy
skóry są o połowę mniejsze w porównaniu
ze standardowym leczeniem kiedy używana
jest Phovia.

OPEN

Szybszy powrót do zdrowia.
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Stick the Phovia
lamp label here

SKÓRA

Mniej stosowanych antybiotyków.

Zdrowy i szczęśliwy zwierzak!

photoconverter gel • Gel photoconvertisseur topique • Topisches Photoconverter-Gel
Topicale gel voor fotoconversie • Gel topico fotoconvertitore

Widoczna, szybsza regeneracja skóry.

Szybsza terapia to mniejszy stres
dla pupila.

LED lamp

• To be used with Phovia LED lamp for delivery of Fluorescent Light Energy
• Destiné à être utilisé avec la lampe LED Phovia pour la production d’énergie lumineuse fluorescente
• Zusammen mit der Phovia LED-Lampe zur Erzeugung von fluoreszierender Lichtenergie anzuwenden
• Te gebruiken met de Phovia LED lamp voor het overbrengen van Fluorescente Lichtenergie
• Da usare con la lampada Phovia LED per la trasmissione di Energia Luminosa Fluorescente

DLA OPIEKUNÓW ZWIERZAT...

700 nm

PODSKÓRZE

Topical

400 nm

Kit
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5 SINGLE-USE • UNIDOSES • EINZELDOSEN • ENKELVOUDIGE DOSISSEN • DOSI SINGOLE

