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מוצרי שיאון נ.ת.ר בטיפול בבע"ח

PET - VET BIO MED
OFFICE: Customer Service & orders
32 Shaham St. Petach Tikva
Office: +972 (0) 3 9277290
Fax: +972 (0)3 9277278
SHOWROOM: 8 Hamelacha St.
Entrance A; #206 Netanya
www.petvetBiomed.com

אודותינו:

שיאון – נ.ת.ר תעשיות רפואיות בע"מ, הינה חברה ישראלית,
יצרנית מובילה של מוצרים לטיפולים דרמטולוגיים, טיפול בפצעים
מורכבים ופתרונות של ציוד מתכלה לשימוש בחדרי ניתוח כמו גם

לשימוש כללי.

השקעות החברה במחקר ופיתוח, העצימו את היכולת לייצר עבור
לקוחות החברה מוצרים חדשניים המשפרים את בריאותו של 

המטופל.

החברה מתמקדת בפיתוח מוצרים חדשניים שישפרו את איכות 
הטיפול וההחלמה באמצעות מניעת זיהומים, שימוש בכלים 

מתחום האפידמיולוגיה וכן באמצעות עידוד החלמה של פצעים 
מורכבים וכוויות.

בעקבות הניסיון הרב וההצלחה של מוצרי החברה בתחום הרפואי
ההומאני, חברת שיאון-נ.ת.ר החליטה להתאים את מוצריה וכן 

לפתח מוצרים לתחום הווטרינרי. חלק מן המוצרים מופיעים 
בחוברת זו.

 ,ISO 9001:2008 :לחברה אישורים רגולטוריים רבים, בין השאר
EN ISO 13485:2012, ISO 13485:2003 CMDCAS המתאימים

 .CFR Title 21 Parts 210, 211, 820, CE Mark :ל
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CUTANPLAST
• עוצר דימום בעת ניתוח • סטרילי, נספג בגוף תוך 6 שבועות
 DEAD SPACE - סופג דם פי 50 ממשקל הפד • ניתן לשים ב •

   מגיע ב- 2 מידות: 10*10*10 מ"מ • 10*50*70 מ"מ

L-MESITRAN
המילה האחרונה בריפוי פצעים. 

הצלחה מלווה במספר רב של  מקרים רפואיים במרפאות 
ווטרינריות בארץ ובעולם. 

חומרים פעילים: דבש רפואי, ויטמין C- ו-E, לאנולין היפואלרגני
רפואי. מגיע כמשחה או כפד .

תכונות: אנטי-בקטריאלי, אנטי-מיקוטי, אנטי-דלקתי,  משפר 
ומזרז החלמת פצעים. שימושים: פיודרמות, פצעים טראומטיים 

(מזוהמים ושאינם מזוהמים), חתכים לאחר ניתוח, זיהומים 
בחיידקים עמידים לאנטיביוטיקה , HOT SPOT . ניתן לשים 

בפצעים לפני תפירה כירורגית למניעת זיהום ופתיחת התפרים.

The role of Honey in the management of wounds. 
By P.C. Molan. Journal of Wound Care, 1999;  Vol 8: 415-418
Systemic Review of the use of honey as a wound dressing. 
By Owen A. Moore et al.  
BMC Complementary and Alternative Medicine 2001 1:2
Single blinded, randomized, prospective pilot study to evaluate
the e�ect of L-Mesitran honey-based ointment in the treatment
of surface pyoderma in dogs. By Z. Jakobsson (2011)

L-MESITRAN QUALITIES:

 
תכונות: אבץ מזרז החלמה בפצעים וכיבי עור, מעודד

אפיתליזציה ומדכא דלקת והתרבות חיידקים. 
חומרים פעילים: אבץ, קלאמין, לנולין, פרפין ושמן לבנדר.

שימושים: טיפול בכוויות, טיפול בכריות כף הרגל. בשימוש 
 MUD FEVER / PASTERN DERMATITIS -נרחב בטיפול ב

בסוסים.
מופיע כמשחה או כתחבושת.

Studies on zinc in wound healing . By Agren MS -  
Acta Derm Venereol Suppl 1990; 154: 1-36

חומרי סיכהאבץ רפואי
ג'ל לובריקנטי סטרילי

ג'ל מסכך ,סטרילי וידידותי לפרוצדורות עם זרמה/ העברת
עוברים. שימושים: פרוצדורות המחייבות סיכה כגון הזרעות, 

קטטריזציה, הכנסת טובוס, אנדוסקופיה,איסוף זרמה ועוד.
מגיע בשפופרת של 113 גרם או בשקיק של 5/15 גרם

ג'ל לובריקנטי שאינו סטירילי

לשימוש בפרוצדורות שאינן סטריליים ומחייבים סיכוך, כגון 
בדיקות רקטליות.

מגיע באריזה של 500 גרם

תחבושות מקררות
מוצר ייחודי המקרר את רגל בעל החיים.

טיפול זה משלב חבישה וקירור הגורמים לירידה בכאב ובנפיחות.
המוצר אינו מצריך שמירה בקירור. מתחיל לקרר רק לאחר פתיחת

העטיפה למשך כשעתיים.
מומלץ לשימוש ברגלי סוסים לאחר מאמץ.
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חברת שיאון נ.ת.ר מציעה מגוון רחב של מוצרים ייחודיים וחדשניים
המהווים פתרון לטיפול בפצעים של חיות מחמד וסוסים
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