
З АНТИМIКРОБНИМИ 
РАНОЗАГОЮВАЛЬНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ!

BLUE BUTTER 
гель для догляду за шкірою тварин 
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BLUE BUTTER GEL
гель для догляду за шкірою тварин з антимікробними 
та ранозагоювальними властивостями.

Склад:
Олія чебрецю, екстракт ромашки, 
екстракт деревію, емольєнти
бензетоній хлорид (стабілізатор).

Показання:
• Хронічні та гострі запалення та пошкодження шкіряних покривів

(дерматити, екзема, мікроспорія, пододерматити, лишай тощо)

• Загоєння ран та відновлення шкіряних покровів
регенеративним шляхом

• Трихофітія

• Топічна терапія у комплексі лікування уражень 
підшкірними паразитами

• Щоденне зволоження та зміцнення природних
захисних бар’єрів шкіри

• Відновлення мікроциркуляції та нормалізація
обміну речовин у шкірі



ОЦІНКА КЛІНІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ   Forticept™ Blue Butter Gel

Тварину привезли для лікування незаживаючої 
післяопераційної рани: собака, стаффордшир-
ський тер’єр після стерилізації та мастектомії 
молочної залози.  Гіперемійовані краї швів.  
Адгезія тканин не спостерігалася; у місцях, де 
тканини шкіри розійшлись, було видно гнійні 
маси та часткову некротизацію м’язів в черевній 
порожнині. 
Прогноз – несприятливий результат.
Тиждень післяопераційного догляду за раною 
з маззю з левоміцетином виявився не 
ефективним.

Клінічний випадок №1
Після попереднього 

промивання рани 
антисептиком, у неї 

було запаковано гель 
Forticept™ 

Blue Butter  
і підшито дренаж. 
Гель також рясно 
нанесли на шкіру 

навколо рани

При проведенні 
огляду на 8-му  добу 

спостерігалось добре 
загоєння рани, рана 
повністю чиста і має 

тенденцію до закриття 
(повністю закрилась 

на 11 добу).



ОЦІНКА КЛІНІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ Forticept™ Blue Butter Gel

Після попереднього 
промивання рани 

антисептиком, у неї 
було запаковано гель

Forticept™ 
Blue Butter

і підшито дренаж.
Гель також рясно 
нанесли на шкіру

навколо рани



Кішка була доставлена в клініку з виразко-
вим ураженням тканин внаслідок відкриття 
інфікованого абсцесу параанального 
синусу з утворенням свища. Некротична 
тканина спостерігалась від анального 
отвору до кінцівки. Кішка піддавалась 
безуспішному лікуванню на протязі 3-х 
місяців в умовах клінік міста. При госпіталі-
зації, ранева поверхня була оброблена 
антисептичним спреєм з бактеріостатич-
ним антибіотиком (хлортетрациклін), після 
чого 3 дні лікування проводилося маззю з 
левоміцетином. Таке лікування не дало 
позитивних результатів, після чого почали 
застосовувати Blue Butter.

Клінічний випадок     № 2

Оскільки лікування з левоміцетиновою 
маззю виявилось не ефективним, було 

прийнято рішення 
застосовувати Blue Butter.

Forticept™ Blue Butter 
наносили щоденно 
упродовж 17-ти діб    

На 17-ту добу застосування гелю спостерігалось повне загоєння рани



fortic
ept®

Виробництво:

Lidan, Inc 
30 Wall Str, 8th Floor, 

New York, NY 10005, USA
www.forticept.com 

Офіційний представник
 в Україні: 

Торес-Н 
07400, Київська обл., м. Бровари, 

вул. Гагаріна, буд.16, оф.40
Тел.: +38 (04594) 9-13-05; 

+38 (067) 322 93 13;
tores.n@ukr.net 

Реєстраційне свідоцтво
№ 602-123-20-31-12698


