
Kazuistika
Použití přípravku Eco Ears Dog Ear Cleaner

Pacient: : plemeno bígl, pohlaví fena, věk 7 let

Anamnéza: atopická dermatitida, bilaterálně chronická otitida

Otoskopické vyšetření: výrazné zarudnutí vnitřní 

strany boltce a vertikálního kanálu, průměr vertikálního i 

hor i zontá ln ího  kaná lu  zachován,  př í tomnost 

proliferativních změn ve vertikálním kanálu, přítomnost 

sekretu ve vertikálním i horizontálním kanále – tmavě 

šedivý, hustá konzistence, bez přítomnosti cizího tělesa a 

parazitů (cytologické vyšetření), zachována celistvost 

bubínku.

Cytologické vyšetření: (barvení 

Diff-Quik), keratinocyty – jaderné 

i bezjaderné buňky, detritus, 

neutrofily, makrofágy, koky, 

tyčky, kvasinky.

Diagnostická laboratoř: 

Sevaron poradenství, s.r.o. – 

výsledek bakteriologického 

vyšetření: stěr ucho: pozitivní 

Bacillus cereus, Staphylococcus 

pseudointermédius.
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Kontrolní otoskopické vyšetření po týdnu topické terapie: Výrazné snížení zarudnutí 

vnitřní strany ušního boltce a vertikálního kanálu, minimální množství sekretu.
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Kontrolní otoskopické vyšetření po dvou týdnech topické 

terapie: vnitřní strany ušního boltce a zvukovod bez zarudnutí, 

povrch zvukovodu hladký, růžový, bez sekretu, zvukovod zcela 

přehledný.

Kontrolní cytologické vyšetření: (barvení Diff-Quik), ojedinělé 

bezjaderné keratinocyty, detritus, malé množství kvasinek.
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Zčervenání, svědění, třepání hlavou, zápach, 
výtoky, bolest, otok.

Trpí něčím z výše uvedeného váš pejsek?

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 

 Vyjádření majitelky: 14dní používání dle návodu, vyplachovány obě uši, doufám, že je 

kvalita fotek dostatečná. Přijde mi, že není moc vidět, jak byly uši na začátku dost zarudlé a 

podrážděné, ostatně tak to bylo u Míny v podstatě neustále...to po pár dnech zmizlo stejně 

tak, jako neustálé drbání uší :) Používáme i nadále, cca jednou týdně a ušiska parádní :)
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