
Ziele jaskółcze a brodawczyca 



 

Czy wiecie co to jest   
BRODAWCZYCA?? 



 



 



 
Wymię po kuracji 
Papi Vet  



 



 

Brodawczyca (Brodawczakowatość) 
 
- Najczęściej występujące nowotwory u bydła 
- Dotyczą skóry ale upodobały sobie skórę wymienia, 
- Wywołane przez wirusa brodawczaka Papillomavirus 
- Najczęściej są to kalafiorowate twory, pokryte strupami  
- Barwy białej lub szarej 
- Mocno przytwierdzone do podłoża 



 

Kiedy najczęściej dochodzi do zakażenia? 
 

Rozprzestrzenia się przede wszystkim poprzez maszyny udojowe i 
ręce dojarzy a następnie infekuje uszkodzony naskórek. 
 
 
Niekiedy są wystarczająco duże, żeby mechanicznie utrudniać 
założenie kubka udojowego, większe zmiany mogą się nadrywać, 
powodując ból i krwawienie. Brodawki lokalizujące się na 
koniuszkach strzyków, czasami utrudniające pełne wydojenie 
zawsze sprzyjają rozwojowi mastitis poprzez przyciąganie 
zanieczyszczeń środowiskowych 



 

Najbardziej narażone na występowanie 
brodawek są zwierzęta w 6-24 miesiącu 
życia, a wcześniejsze zachorowania na 
nowotwory zapewniają indywidualny 
stopień odporności. Zostało dobrze 
udokumentowane to, że przyczyną 
brodawczaków są wirusy brodawczaka 
bydła typu 1-6. Wirusy te mają pewne 
wspólne komponenty antygenowe, ale 
nie dają dobrej immunologicznej reakcji 
krzyżowej. 



 

Konkurencja: 
 
Jododermas 
Glukonian Miedzi 
 
 
PODOFILINA !!! Zabroniona 
 
 
Lekarze podwiązują większe 
brodawki – ale nie jest to 
rozwiązaniem problemu 



 
PAPIVET 
 
• Do codziennego stosowania 
• Łatwo się rozprowadza i szybko się wchłania 
• Grzybowate rozrosty zmniejszają swój rozmiar 
• Codzienne zabiegi nie są już utrudnieniem 

 
 

Zawiera wyciąg z ziela jaskółczego, 
którego działanie potęgowane jest 
przez nanokoloidy srebra i miedzi. 



 

Glistnik jaskócze ziele 
Posiada metabolity (np. chelerytryna i cheloloidynę) zawarte zwłaszcza w 
nadziemnych organach. Mają potwierdzone działanie przeciwwirusowe, 
bakteriobójcze (szczególnie na bakterie Gram-dodatnie, np. gronkowce), 
grzybobójcze. 
Sok mleczny z glistnika używany jest w lecznictwie ludowym jako lek skutecznie 
usuwający brodawki (kurzajki) na skórze. Glistnik uważany jest za najbardziej 
skuteczny naturalny lek przeciwko brodawkom. 



 



 

NANOKOLIDY SREBRA I MIEDZI: 
 
® bezpieczne 
® nietoksyczne 
® działają jak antybiotyk 
® zabijają ponad 650 patogenów 
® niszczą grzyby i pleśń 
® zabijają pasożyty 
® nie akumulują się 
® nie podrażniają błon śluzowych 
® nie uzależniają 
 
 



 

Propolis ma zdolność niszczenia, blokowania bakterii, grzybów 
chorobotwórczych, wirusów i pierwotniaków. Właściwości farmakologiczne 
propolisu umożliwiają miejscowe znieczulenie, regulację ciśnienia, 
wzmocnienie wydzielania żółci, odtruwanie wątroby, leczenie wrzodów, ran. 



 



 

STOSOWANIE 
 
Stosujemy żel na skórę objętą zmianami ( 1-2 razy dziennie). Minimalny czas 
stosowania to 1 miesiąc. Po tym okresie brodawki w większości odpadają. Ale na tym 
nie koniec – potrzebujemy czas na wytworzenie odporności. Jeżeli po tym czasie 
brodawki odpadły – żel stosujemy dwa, trzy razy w tygodniu. Na kurację powinno 
wystarczyć jedno opakowanie. 



 



 





 



 


