
Mikrobiologia w praktyce 
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 Temat : Diagnostyka ran ostrych i 
przewlekłych u zwierząt , omawianie 
przypadków klinicznych 



Rana powierzchowna 
oklicy stawu łokciowego 

Pies , 14 lat ,  zrzeczony przez 
właścicieli ,  nie wiadomo nic  o 
poprzednich urazach , 
zdiagnozowano cukrzycę i 
zaćmę lewego oka  
 
Rana sucha , widoczne strupy, 
wcześniej miała postać ropno-
wysiękowy , trudno gojąca 
 
Leczelie : 
- Shotapen 0,5ml s.c 
- Amoksiklav 50mg p.o 
- DiaDog 1 tab p.o  
- Przemywanie :Mnusan,woda 

utleniona ,jałowy 
opatrunek,Pana Vexal  

- Założono kołnierz ochronny 
 
*niepokojące wyłysienia , 
wylizywanie ,bolesność ,  
Po 2 tyg strup uległ fibrynolizie 
, rana ładnie się zagoiła  
 



Rana nadkażona  

Suka 3 lata, znaleziona na 
krakowskich plantach  
Rana po zabiegu OHS 
,wylizanie szwów , ropna, 
bolesna, obecny stan zapalny 
, bez przykrego zapachu 
 
Leczenie :  
-kołnierz ochronny 
-przemywanie Manusan ,woda 
utleniona ,Metronidazol 
-Synulox  wg mc S.C 
-jałowy opatrunek  
 
Ciężkie gojenie , ciagła 
odnowa , jednak po założeniu 
kołnierza rana zaczęła ładnie 
się wysuszać ,obkurczać i 
zasklepiać  



Rana 
powypadkowa  

Kotka , 4 lata , przywieziona 
przez miejskiego taksówkarza  
po wypadku komunikacyjnym , 
stwierdzono zaawansowaną 
ciążę ,  w obrazie USG pęknięcie 
pęcherza moczowego , rozległe 
złamania obu kończyn 
,leukopenia ( FeLV + )  
Rana : ropiejąca, przykry zapach  
 
Leczenie :  
-Butrofanol wg mc I.M 
-Synulox wg mc S.C 
-płynoterapia (Ringer + 
Mleczany +Metronidazol 
+preparat z wit B ,Tiaminą i 
tauryną ) 
-Sul-tridin  
-Linco-Spectine  
 -Plastry ze sztucznej skóry  



Rana okolicy 
przedramienia 

Pies  , 8 lat , agresywny  
 
Rana zszyta po pogryzieniu 
przez innego psa , trudno 
gojąca się , ropiejąca, przykry 
zapach , zamiany wysiekowo-
martwicze w okolicy szwów  
 
Leczenie : 
-Kołnierz ochrony  
-Higiena rany (woda utleniona 
,Manusan ) 
-erytromycyna , maść z wit A 
- Antybiotyk o szerokim 

spektrum działania s.c wg 
m,c  

- -poluzowanie szwów 
 

- Po kilku dniach poprawa 



Nowotwór 
gruczołu 
sutkowego  

Kotka,1,5 roku, porzucona w 
reklamówce (linia tramwajowa 1 
Salwator ), agresywna 
 
Rozległy nowotwór złośliwy 
gruczołu sutkowego ,rana 
ropiejąca o nieprzyjemnym 
zapachu, duży ropny wypływ, 
obrzek, rozległy stan zapalny 
,duże zanieczyszczenie rany 
,bolesność  
 
Leczenie : 
-Amoksycylina –kwas 
klawulanowy wg m.c s.c 
-płyny infuzyjne 
(Ringer,Metronidazol ) 
-Cefalosporyna wg m.c  
- Higiena rany  

 
- Eutanazja , powód rozległa 

sepsa  



Rana po zabiegu 
usuniecia 
przepukliny  

Suka , 2 lata , w schronisku 
od szczenięcia 
 
Rana po rozlizaniu szwów , 
stan zapalny, ropny obfity 
wypływ , brak przykrego 
zapachu, lekki obrzek i 
zaczerwienienie , suka zdrowa 
nie cierpiąca na żadne inne 
choroby  
 
Leczenie : 
-Higiena rany  
-Shotapen wg m.c s.c  
-Synulox wg m.c s.c po 3 
dniach 
-Amoksycylina p.o  
-założono kołnierz ochronny  
 
Poprawa po kilku dniach  



Zalecana terapia przedoperacyjna 
dla profilaktyki chirurgicznej 



Wskazania i leki do 
przeciwbakteryjnej profilaktyki i 
terapii w chirurgii 


