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Доктор Тун ХХК
Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 3-р хороо 
“Бридж” 32-20
Утас: 11 451155, 90090009
И-мэйл хаяг: info@doctortun.mn 
Веб хуудас: www.doctortun.mn
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Нунтаг цус тогтоогч

HaemoCer™ цус тогтоогчийг

• Хэсэгчилсэн цус алдалтыг
зогсоох

• Мэс заслын оёдлын цус алдалтыг
тогтоох

• Судасны мэс заслын үед
фибринтэй цавууг орлоно

•
Ясны цус алдалтын үед
ясны цавууг орлоно

• Түлж зүсэлт хийх үед
шаардлагатай тохиолдолд
ашиглаж болно

• Эс хамгаалах бэлдмэлтэй
нийлэмж өндөр

Хамрах хүрээ

• Зүрх, судас болон цээжний хөндий

• Ерөнхий мэс засал

• Эрхтэн шилжүүлэх мэс засал

• Гэмтэл

• Хавдар

• Эрүү нүүрний мэс засал

• Чих хамар хоолойн мэс засал

• Урологи, эмэгтэйчүүд

• Үений мэс засал

• Гоо сайхны мэс засал

• Түлэгдэлт

• Мэдрэлийн мэс засал

• Хүүхдийн мэс засал

5гр- 350,000₮



100% байгалийн гаралтай, найрлагандаа химийн болон эмийн 
үйлдэлт бодис агуулаагүй. Ургамлын гаралтай гидрофил мөхлөг 
агуулсан тул цусыг хурдан тогтоодог. Европын холбооны 
стандарт EC, Америкийн хүнс ба эмийн хяналтын алба FDA 
стандартын шаардлагыг хангасан бүтээгдэхүүн юм. 
•Хүний биед 48 цагийн дотор бүрэн уусдаг 
•Цус алдалтаас сэргийлж шархан дээр гелен бүрхүүл үүсгэдэг 
•Харшлын урвал үүсгэдэггүй 
•Мэс заслын дараах наалдац үүсэх эрсдэлийг бууруулдаг 
•Бүх төрлийн мэс заслын үед ашиглах боломжтой 
•Хадгалалтын тусгай горим заагаагүй бөгөөд шууд задлан 
хэрэглэх боломжтой 
•Цус алдаж буй өргөн хэмжээний 
шарханд цацаж хэрэглэх боломж бүхий
зориулалтын хошуутай

 

Хамгийн хурдан, хамгийн найдвартай

Ургамлын 
гаралтай

Хүний
биед
100% 

шингэнэ

Герман 
улсад

үйлдвэрлэгдсэн

Харшил өгөхгүй
Цусыг хурдан 
тогтоох учир 
цус сэлбэх 
шаардлага 
гарахгүй

Тусгай 
хадгалах 

горим 
заагаагүй, 

шууд задлаж 
хэрэглэх 

боломжтой

Илүү гарсан 
цусыг 
арчиж авна

Нунтаг цус 
тогтоогчийг 
цацна

Шархан дээр 
хуурай самбай 
тавина

Самбайг 
болгоомжтой 
авна

Хэрэглэхэд хялбар

HaemoCer™ PLUS нь хамгийн сүүлийн үеийн технологиор 
бүтээгдсэн цус тогтоогч юм. Ямар ч амьтны гаралтай орц 
агуулаагүй бөгөөд 100 хувь ургамлын гаралтай бүтээгдэхүүн 
юм. Мэс заслын дараах наалдац үүсэх эрсдэлийг бууруулдаг.




