
Kazuistika
Použití přípravku Eco Ears Dog Ear Cleaner

Pacient: plemeno belgický grifonek, pohlaví pes, věk 8 let

Anamnéza: akutní otitis externa

Otoskopické vyšetření: výrazné zarudnutí 

vnitřní strany boltce a vertikálního kanálu, průměr 

vertikálního i horizontálního kanálu zachován, bez 

přítomnosti proliferativních změn ve vertikálním 

kanálu, sekretu ve vertikálním i horizontálním 

kanálu – tmavě šedivý, hustá konzistence,

bez přítomnosti cizího tělesa a parazitů 

(cytologické vyšetření), zachována celistvost 

bubínku.

Diagnostická laboratoř: Sevaron poradenství, 

s.r.o. – výsledek bakteriologického vyšetření: stěr 

u cho :  Neby l  z j i š t ěn  ž ádný  pa t ogenn í 

mikroorganismus.

Před aplikací 3. den
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Kontrolní otoskopické vyšetření po týdnu topické terapie: Výrazné snížení zarudnutí 

vnitřní strany ušního boltce a vertikálního kanálu, minimální množství sekretu

Kontrolní otoskopické vyšetření po 17ti dnech 

topické terapie:

(terapie prodloužena do obdržení laboratorních výsledků 

kultivačního vyšetření) - vnitřní strany ušního boltce a 

zvukovod bez zarudnutí, povrch zvukovodu hladký, 

růžový, bez sekretu, vertikální i horizontální kanál zcela 

přehledný.

5. den 8. den

Vyjádření majitelky: Veterinární přípravek jsme používali na 

doporučení veterinářky. Náš pejsek měl zarudlé ucho a špinavý 

ušní maz uvnitř ucha. Obvyklý přípravek na výplach ucha 

nezabíral. Aplikace je velmi snadná, dokonce bezpečnější než 

u jiných přípravků, protože nemá konický uzávěr (který vás navádí použít ho co nejblíže k uchu, 

což je špatně, protože tak snadno přenesete bakterie do druhého ucha). Výplach ucha jsme 

pejskovi prováděli 2x denně po dobu asi 20-ti dnů. Výsledky byly viditelné už třetí den aplikace (viz 

foto). Během aplikace pejsek seděl, ale i ležel. Oba způsoby aplikace jsou snadné. Náš pejsek byl 

během aplikace vždy klidný a nechal si ucho ochotně masírovat. Eco Ears mohu vřele doporučit.

17. den
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Trpí něčím z výše uvedeného Váš pejsek?

Zčervenání, svědění, třepání hlavou, zápach, 
výtoky, bolest, otok?

Bezpečné, účinné, přírodní

Vyzkoušené, fungující, lehce aplikovatelné

Eco Ears Dog Ear Cleaner

Použití: U většiny typů ušních problémů – bakteriální infekce, 
kvasinky, mykózy, parazitární infekce.

Nepříjemné a bolestivé příznaky ušních problémů ustupují velmi 
rychle, pokud se aplikuje dle přiloženého návodu!

93,7 % úspěšnost – potvrzeno pozitivní zpětnou vazbou
od majitelů a veterinářů.
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