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   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

Prípadová štúdia použitia prípravku Vetericyn VF Plus

Pacient: Dasty, samec, kríženec nemeckého ovčiaka a západosibírskej lajky, 14 rokov, 29,90 kg
Anamnéza: útvar v oblasti konečníka
Autor: MVDr. Martin Kuric

Pacientovi sa vytvoril opätovne útvar veľkosti slepačieho vajca v oblasti konečníka. Pred 18-timi  mesiacmi pes podstúpil operáciu, 
pri ktorej mu bol podobný útvar vyrezaný z oblasti pod konečníkom. Histologicky sa jednalo o adenóm a adenokarcinóm hepato-
idných žliaz. Nakoľko praskol a zo stredu útvaru vytekal hnis, veľmi iritoval psa. Viď obrázok č. 1. Pes sa snažil riešiť toaletu rany 
vylizovaním a šúchaním o okolité predmety. To však spôsobovalo ďalšiu iritáciu a krvácanie. Po napadnutí muchami a naklade-
ní ich vajíčok do otvorenej rany sa majiteľ napriek vysokému veku rozhodol pre chirurgickú excíziu. Predoperačné vyšetrenie krvi 
bolo v poriadku, mierne bola zvýšená ALP na úroveň 1,84 µkat/ l. Operácia prebehla v poriadku, celý nádor sa podarilo vyrezať. 
Vnútorná sutúra bola prevedená PGA o hrúbke EP 3 a vonkajšia nylonom tej istej hrúbky a sily. Antibiotické krytie zabezpečoval 
amoxicilín potencovaný kyselinou klavulánovou v dávke 16 mg/kg ž.hm. 2× denne počas 14 dní. Na pooperačnú bolestivosť bol 
nasadený meloxicam 0,2 mg/ kg ž. hm prvý deň s pokračovaním 0,1 mg/ kg ž. hmotnosti počas 7 dní. Nakoľko excízia bola pre-
vedená aj s časťou kože, pri sutúre nastalo veľké pnutie. Časť rany sa nepodarilo zakryť a tak bol vytvorený otvor. Ten slúžil jednak 
na odtekanie ranového sekrétu, ale bol aj zároveň vstupnou bránou pre infekciu. Viď obrázok č. 2. Po dohode s majiteľom bola rana 
ošetrovaná 3× denne prípravkom Vetericyn VF plus. Pes trpezlivo znášal ošetrovanie, rana ho neštípala, ani nesvrbela. Vylizova-
nie a šúchanie o stenu a zem úplne prestalo. Po 10 dňoch majiteľ začal ošetrovať ranu 2× denne. Viď obrázok č. 3. Počas hojenia sa 
v rane neobjavil ani náznak hnisu alebo nekrózy tkaniva. Po 14 dňoch boli vytiahnuté stehy a vysadené antibiotiká a majiteľ pokra-
čoval v liečbe iba Vetericynom VF plus. Úplné vyliečenie rany nastalo o mesiac po operácii. Viď obrázok č.4. Majiteľ si pochvaľoval 
spôsob aplikácie prípravku, ako aj jeho nedráždivý účinok na tkanivo. Podľa jeho slov: „Niekedy som Dastymu ranu zastriekal bez 
toho, aby sa zobudil.“

MVDr. Martin Kuric
Veterinárna ambulancia Bánovce n. B.
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