
ZA BEZ PIE CZE NIE ŚLA DÓW I DO WO DÓW

Po bra łam ma te riał w po sta ci dwóch tri cho gra mów,
jed ne go szkieł ka z od ci skiem po bra nym bez po śred -
nio z ran ki oraz od rę ki wy ko na łam test bi bu ło wy,
któ ry zresz tą zgod nie z mo imi ocze ki wa nia mi oka -
zał się ne ga tyw ny. Na do dat ko we szkieł ko na kle iłam
jesz cze ta śmę przy lep co wą z po bra ny mi wło sa mi.

EKS PE RY MENT KRY MI NA LI STYCZ NY

– Na ra zie za sto su je my tyl ko dwie rze czy, ju tro
chęt nie omó wię wy ni ki Co co i usta li my, co da lej
– po wie dzia łam na kra pla jąc Ef fi pro po mię dzy ło -
pat ka mi Co co.

– A co Pa ni te raz ro bi, Pa ni Dok tor, czy to aby
nie prze ciw ko pchłom, prze cież po wie dzia ła Pa ni, że test bi bu ło wy wy padł ne ga tyw -
nie – po dejrz li wie śle dził mo je ru chy blon dyn.

– Zga dza się, wy padł ne ga tyw nie, ale wła śnie dla te go mu si my ta ki stan utrzy mać
przez naj bli ższe ty go dnie pod czas dal sze go dia gno zo wa nia przy czy ny. Nie mo że my
po zwo lić, by Co co w tym cza sie zła pa ła pchły, prze cież sa mi Pa no wie wspo mi na li, że
Co co jest w za ży łych sto sun kach ze swo im przy ja cie lem, tą chi huahua, któ ra prze cież
re gu lar nie wy cho dzi na spa ce ry.

No tak, ma Pa ni ra cję – przy zna li.

PO STĘ PO WA NIE WY KO NAW CZE
PIERW SZEJ IN STAN CJI

Ba da nia mi kro sko po we ma te ria łu po bra ne go od
Co co wy pa dły bar dzo obie cu ją co. Tri cho gra my
po twier dza ły me cha nicz ne uszko dze nia ło dyg wło -
so wych i wy klu czy ły obec ność nu żeń ców oraz in -
nych pa so ży tów.

W pre pa ra cie od ci sko wym wi docz ne by ły ró żo we jak lan dryn ki licz ne eozy no fi -
le bez śla du bak te rii.
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