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Prípadová štúdia použitia prípravku Vetericyn VF Plus

Pacient: Beky, samica, kríženec, 15 rokov, 8,50 kg
Anamnéza: útvar v oblasti mliečnej žľazy
Autor: MVDr. Martin Kuric

Do ordinácie mi bola privedená sučka menšieho vzrastu s útvarom veľkosti chlapskej päste v oblasti posledných mliečnych 
žliaz. Majiteľka uvádzala, že jej rástol už niekoľko mesiacov. Pri nekastrovaných starších sučkách sa najčastejšie jedná o kar-
cinómy mliečnej žľazy. Nakoľko jej útvar prekážal pri pohybe a podľa majiteľky nemohla vyskočiť kvôli nemu na gauč, bola 
dohodnutá excízia. Viď obrázok č.1. Operácia prebehla v poriadku aj napriek veľkosti nádoru, ktorý vážil 600 gramov. Viď 
obrázok č.2. Bola prevedená parciálna mastektómia s odobratím nádoru a posledného páru mliečnej žľazy. Vnútorná sutú-
ra bola spravená PGA o hrúbke EP3, vonkajšia nylonom o hrúbke tiež EP 3. Boli použité antibiotiká AMX a k. klavuláno-
vá v dávke 15 mg/ kg ž. hmotnosti a carprofen v dávke 4 mg/ kg ž. hm. Sučka však po operácii aj napriek golieru a vodeniu 
na vôdzke po 11-tich dňoch roztrhla sutúru. Viď obrázok č. 3. Bolo nutné predĺžiť podávanie antibiotík a prekryť ranu. Na to 
som použil prípravok Vetericyn VF plus. Majiteľka ho podávala 4× denne. Na 14. deň po operácii bolo vytiahnutých niekoľko 
vonkajších stehov. Zvyšok zostal v pôvodnej sutúre, aby sa rana neotvorila ešte viac. Nakoľko sa rana nehojila podľa mojich 
predstáv, majiteľka bola inštruovaná naďalej podávať Vetericyn a antibiotiká. Viď obrázok č.4. O 7 dní prišli na kontro-
lu. Rana bola podstatne zmenšená, ružová, bez výtoku. Okolitá časť kože bola prekrytá granulačným tkanivom a otvorená 
rana bola o veľkosti 5 cm². Antibiotiká som sučke vysadil a majiteľka pokračovala v podávaní Vetericynu 2× denne. Viď ob-
rázok č.5. O ďalších 14 dní sa rana zmenšila o polovicu. Viď obrázok č. 6. Celkovo sa rana hojila takmer 2 mesiace. Majiteľka 
uvádzala, že prípravok Vetricyn VF plus sa dobre aplikoval a sučka ho dobre znášala.

MVDr. Martin Kuric
Veterinárna ambulancia Bánovce n. B.
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