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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

Dermatofytóza je popisovaná ako najčastejšia príčina derma-
tologických problémov u zvierat. Prejavuje sa alopéciami, ery-
témom, odlupovaním kože a tvorbou chrást či stratou srsti. 
Prenos je možný priamym kontaktom či kontaktom s čistiacimi 
pomôckami či jazdeckým vybavením. Terapia dermatofytóz je 
zvyčajne lokálna. Lézie spôsobené dermatofytózou spôsobujú 
u koní diskomfort, svrbenie, vypadávanie srsti a tiež častokrát 
znemožňujú využitie koňa na jazdenie, preteky, výstavy.
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Liečba dermatofytózy u koní šampónom
Vetericyn Foam care equine medicated
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Pacient č.1 – Valach, 17 rokov, slovenský teplokrvník. U pacienta 
boli lézie lokalizované na krku, pred kohútikom. Pacient bol ustaj-
nený v boxe, nebol jazdecky využívaný, nenosil deku. Lézie boli pru-
ritické, pri mikroskopickom vyšetrení vytrhnutých chlpov z okraja 
lézie boli nájdené hýfy plesní. Lézie boli po dobu 14 dní 2× denne 
ošetrované Vetericyn Foam Care medikovaným šampónom s keto-
konazolom, následne boli ošetrované ďalších 14 dní 1× denne.

Záver
Vetericyn Foam Care equine medicated šampón s 1% ketokonazolom má vhodné zloženie na ošetrenie dermatofytóz u koní. Je nedráždivý, jeho 
použitie je jednoduché a efektívne. Obsahuje okrem antimykotickej zložky tiež zložky antibakteriálne, antiinflamatórne, antivírusové, antioxidačné 
a antihistaminické, čo znižuje riziko vzniku sekundrárnych infekcií a zároveň zložky podporujúce regeneráciu kože a hojenie rán.

MVDr. Vilhanová Zuzana, Veterinárna klinika Vetanimal Košice

Pacient č.2 – valach, 9 rokov, slovenský teplokrvník. Pacient bol 
ustajnený v boxe, cez deň vo výbehu, pacient bol dekovaný, športovo 
využívaný. Lézie boli lokalizované na tvárovej časti hlavy a v okolí ľavej 
nozdry. Hýfy plesní boli viditeľné pri mikroskopickom vyšetrení zoškra-
bu z okraja lézie. Lézie boli ošetrované 2× denne Vetericyn Foam Care 
medikovaným šampónom s ketokonazolom po dobu 14 dní, následne 
už len 1 x denne po dobu ďalších 21 dní.
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