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Prípravok Vetericyn® je založený na technológii Microcyn®. Micro-
cyn®, prípravok na čistenie kože a rán s konzervačnou látkou, pre-
ukázal rýchlu účinnosť proti širokému spektru grampozitívnych, 
gramnegatívnych baktérií a kvasiniek s výslednými časmi eliminá-
cie v roztoku v pravom stĺpci. V niekoľkých štúdiách bola pomocou 
suspenzných testov in vitro preukázaná vysoká antibakteriálna a 
fungicídna aktivita. Microcyn® bol testovaný proti rôznym druhom 
patogénov vrátane piatich najnebezpečnejších nozokomiálnych bak-
térií (Mangram, 1999): Staphylococcus aureus, koaguláza negatív-
ne stafylokoky (napr. Staphylococcus epidermidis), Enterococcus 
spp. (napr. Enterococcus hirae), Escherichia coli a Pseudomonas 
aeruginosa. Skúmaných bolo 50 rôznych kmeňov mikroorganizmov 
(zmes 25 kmeňov kultúr amerického pôvodu [ATCC] a 25 klinicky 
izolovaných rovnakých druhov), ako je popísané v záverečnej skúšob-
nej monografii. Po 30 sekundách od času aplikácie prípravku doš-
lo k zníženiu počtu baktérií o >5 log radu pri nasledujúcich rodoch: 
Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Enterococcus hirae, 

Acinetobacter baumanni,,Bacteroides fragilis, Enterobacter aeroge-
nes, Enterococcus faecalis, Enterococcus rezistentný na Vancomycin 
(VRE), Haemophilus influenzae, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneu-
moniae, Micrococcus luteus, Proteus mirabilis, Serratia marcescens, 
Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Staphylococ-
cus haemolyticus, Staphylococcus pyogenes, a Candida albicans 
(BioScience Labs, Bozeman, Mont.), (Gutiérrez 2006). Bakteriálna a 
fungicidná aktivita (skúšky nositeľa) V rôznych testoch boli skúmané 
baktericídne a fungicídne vlastnosti Microcyn®u v súlade s pokyn-
mi EPA DIS/TSS. Za týchto podmienok technológia Microcyn®u cel-
kom potlačila rast nasledujúcich mikroorganizmov: Mycobacterium 
bovis (OT #105401) za 5 minút; Pseudomonas aeruginosa (ATCC 
#15442), Staphylococcus aureus (ATCC #6538), Salmonella cho-
leraesuis (ATCC #10708), Staphylococcus aureus rezistentný na 
methicilín (MRSA, ATCC #33592); Trichophyton mentagrophytes 
(ATCC #9533) za 10 minút; Enterococcus faecalis rezistentný na 
Vancomycin (VRE, ATCC#51299) za 15 minút (ATS Labs, Eagan, MN).

Účinnosť dezinfekcie prípravkov Vetericyn®
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Na základe predošlých výskumov sme sa rozhodli vyskúšať Veteri-
cyn® v praxi veterinárnych lekárov a dokázať jeho účinnosť pri de-
zinfekcií operačného poľa. Skúšky prebiehali na veterinárnej klinike 
za štandardných podmienok. Pacienti boli sedovaní, operačné pole 
bolo vyholené a následne podrobené štandardnej dezinfekcii za dodr-
žania zásad sepsy a antisepsy. Pri testoch boli použité len prípravky 
Vetericyn® VF, s nasledovným zložením: Elektrolyzovaná voda (H2O) 
(99,816%), chlorid sodný (NaCl) (0,023%), chloran sodný (NaHPO4/
Na2HPO4) (0,015%) a kyselina chlórna (HOCl) (0,011%). Pred a po 
vykonaní dezinfekcie operačného poľa boli z tejto oblasti odobraté 
stery, ktoré sme obratom zaslali zvoznou linkou na mikrobiologické 
vyšetrenie do Štátneho veterinárneho ústavu v Košiciach. V prvej fáze 
testovania sme sa zamerali na baktérie z radu Enterobacterales. Ten-

to rad je početný, zahŕňa fermentujúce aj nefermentujúce tyčinky a 
koky. Vzorky sme odoberali do selektívnej pôdy určenej pre gramne-
gatívne baktérie, pričom všetky vzorky boli negatívne. Tieto výsledky 
boli v oboch steroch, to znamená pred aj po dezinfekcii. Následne 
sme pristúpili k odberu vzoriek do Amiesovej transportnej pôdy kvôli 
možnej prítomnosti grampozitívnych baktérií. Výsledkom bola pozi-
tívna detekcia baktérií najmä grampozitívnych a čiastočne gramne-
gatívnych rodov, čo vysvetľuje predošlé negatívne vzorky. Konkrétne 
sa nám podarilo izolovať tieto druhy: Acinetobacter lwoffii, Pantoea 
agglomerans, Staphylococcus intermedius, Staphylococcus aureus, 
Enterobacter sp. a Bacillus sp. Vzorky odobraté z operačného poľa sú 
označené dodatkom (a) a vzorky odobraté po dezinfekcií Vetericynom 
dodatkom (b).

Po vykonaných štúdiach sme došli k záveru, že Vetericyn VF je vhodný aj na dezinfekciu operačného poľa. Všetci pacienti, ktorí boli vystavení 
dezinfekcii operačného poľa podstúpili preventívne alebo terapeutické ovariohysterektómie. Neboli pozorované žiadne komplikácie po operač-
nom zákroku. Vzhľadom na prísne dodržiavanie zásad antisepsy a sterilne vykonaný operačný zákrok neboli aplikované antibiotiká pacientom 
pri preventívnej ovariohysterektomií. Ani u týchto pacientov sa nevyvinuli komplikácie spojené s nedostatočným dezinfekčným účinkom pro-
striedku Vetericyn VF použitého na dezinfekciu operačného poľa.

MVDr. Lucia Roľa MVDr. Xénia Mihajlovičová, PhD. MVDr. Barbora Dzugasová Veterinárna klinika Vetanimal Košice


