
A care s.r.o., Hraničná 5, Trebatice, 922 10, acare@acare.sk, tel. +421 905 737 263

Pacient:  Luna, NO, fena, 30kg, 1,5 ročná
Anamnéza: dehiscencia rany
Autor: MVDr. Lucia Kulichová, PhD., veterinárna ambulancia Dubnica nad Váhom

Majiteľ u psíka pozoroval hrčku na lateránej strane 5 prsta hrudníkovej ľavej končatiny. Excízia hrčky  bola 
vykonaná na inom pracovisku, bez histologického vyšetrenia. Majiteľ cca 10-14 dní po zákroku spozoroval 
rozpad sutury z dôvodu iritácie rany olizovaním a obhrýzaním. Vzhľadom na rozmery rany a fakt, že rana 
nebola čerstvá sme sa rozhodli použiť lokálnu terapiu. Okolie rany sme vyholili, vykonali sme toaletu rany 
organicky viazaným jódom. Počas prvých 14 dní sme na ranu používali alginátové krytie, ktoré sme preväzo-
vali každý deň. Súčasťou terapie bolo krytie s ATB a NSAID. Po 14 dňoch sme interval preväzovania predĺžili 
na každý druhý až tretí deň po dobu 21 dní. Po dostatočnom zatiahnutí rany sme epitelizačnú fázu hojenia 
udržiavali prípravkami Vetericyn VF Plus a Vetericyn VF Hydrogel plus 4x denne po dobu 21 dní. Pes bol ky-
nologicky aktívny a vzhľadom na lokalizáciu bola rana počas pohybu neustále zaťažovaná. Hojenie bolo po-
malé a k úplnému vyhojeniu došlo po 2 mesiacoch intenzívnej terapie. Účinok prípravkov Vetericyn VF Plus 
a Vetericyn VF Hydrogel Plus sa nám osvedčil pri fi nálnom hojení rany. Majiteľ si pochvaľoval jednoduchú 
aplikáciu, znášanlivosť prípravku zvieraťom. Vďaka tomu mohol aplikovať prípravok aj viackrát denne čím 
zabezpečil že rana bola stále vlhká a tým uľahčil celé hojenie rany.

Dlhodobá liečba dehiscencie rany prípravkami Vetericyn VF Plus
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Klinický prípad skúšania Vetericyn medicínsky penový šampón pre psy
Pacient: americký pittbull teriér, samec kastrát, 8ročný

Autor: MVDr. Lucia Kucháriková, Vetanimal veterinárna klinika
   Na naše pracovisko bol predvedený pacient, ktorý bol pruritický, interdigitálne priestory boli začervena-
né, oblasť krku silne podráždená. Po dôkladnejšej anamnéze sa zistilo, že pacient je atopik, dlhodobo je 
kŕmený hypoalergénnymi  granulami. Biochemický a hematologický profil vyšetrený na inom pracovisku 
bol  vo  fyziologickej norme. Z  pacienta  bol  cítiť  kvasinkový zápach a diagnostikovaná bola Malassezia 
pachydermatis. Ako  jediná terapia bol nasadený Vetericyn medicinálny penový šampón a kúpele v inter-
vale  každé  3 dni. Už po prvom kúpeli prestal byť pes pruritický, začervenanie  na  krku sa eliminovalo a 
zápazápach po kvasinkách ustúpil, celkový počet kúpeľov bol 6 do vymiznutia príznakov na krku.Majitelia po-
kračujú v liečebných kúpeľoch, nakoľko medziprstové priestory sú ešte mierne začervenané, pacient ďa-
lej pokračuje v hypoalergénnom kŕmení. Na liečbu paciek bol doplnený aj Vetericyn sprej.

                                                                                     MVDr. Lucia Kucháriková 
                                                                             Vetanimal veterinárna klinika

Anamnéza: začervenané medziprstové priestory, dermatitída v oblasti krku, prítomné 
                      viaceré chrasty, svrbivá koža

Pacient: Wendy, labrador, fena, 9 mesiacov
Anamnéza: rezná rana na prednej HK
Autor: MVDr. Lucia Kulichová, PhD., veterinárna ambulancia Dubnica nad Váhom

Majiteľka po príchode domov spozorovala reznú ranu na metacarpe hrudníkovej končatiny. Z anamnézy 
sme zistili že rana je stará 1 deň, preto sme sa rozhodli použiť hojenie „per secundam“ pomocou lokálnych 
prípravkov. Vykonali sme toaletu rany pomocou organicky viazaného jódu. Následne sme na ranu apliko-
vali 4-6x denne roztok Vetericyn VF Plus a Vetericyn Hydrogel Plus. Po 3 týždňoch došlo k úplnému vyhoje-
niu rany. Účinok prípravku Vetericyn VF Plus a Vetericyn VF Hydrogel Plus sa nám osvedčil pri hojení rán. 
Majiteľka bola spokojná s jeho jednoduchou aplikáciou.

Liečba reznej rany metódou vlhkého hojenia pomocou Vetericyn VF Plus

1.deň 14.deň 21.deň
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