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Tento problém je velmi dobře známý většině chovatelů psů. 
Jejich mazlíček si začíná olizovat packy a stav se postupně 
mění do úporného vylizování se ztrátou srsti. Původní svrbění 
se mění ve výraznou bolest. Kůže je macerovaná, ztrácí srst, 
vytváří se bolestivý otok. Zvíře kulhá a odmítá se pohybovat. 
Často si lidé myslí, že je to jedno onemocnění a že lze tento 
problém vyřešit paušálně jedním preparátem. Bohužel pravda 
je někde jinde. Může se jednat o více různých postižení 
a každé z nich vyžaduje jiné ošetření. 

PROČ VZNIKÁ DERMATITIDA V MEZIPRSTÍ
Příčinou dermatitidy (zánětu kůže) bývá podráždění citlivé 
kůže prstů ostrými kamínky, pískem, skelnou vatou, chemicky 
(kyseliny, louhy) a v zimě posypovou solí. Častým důvodem 
bývá i podráždění látkami vznikajícími v těle zvířete zejména 
při dysbióze, kdy je narušena mikrof lóra střeva a nahrazena 
hnilobnými bakteriemi anebo plísněmi. Jejich produkty dráždí 
mnohdy jemnou kůži a příznaky se mohou projevit i mezi 
prsty. Záleží na predispozici zvířete, zda se příznaky projeví 
zde anebo ve zvukovodu či na břichu. Musíme vždy pamatovat 
na prevenci. Po každé vycházce je vhodné prohlédnout zvířeti 
prostor mezi prsty, zda neobsahuje nějaké nečistoty. Pokud 
ano, je potřeba je vhodně odstranit. Musíme to udělat vždy, 
když nám zvíře na vycházce často stojí a olizuje si některou 
z končetin. Čím dříve místo ošetříme, tím méně starostí nás 
čeká v následujících dnech. 

V zimě, kdy se často chodí po nasolených chodnících, 
považujeme za vhodné opatřit tlapky zvířete mastným 
krémem. A to ještě před vycházkou, a v žádném případě 
hydratačním. Ten přijde na řadu až po vycházce a umytí 
tlapek ve vlažné vodě. Pokud se již příznaky projevují, 
tak si musíme vzpomenout, zda pes neběhal v místě 
rekonstrukce nějaké budovy, kde by mohlo dojít k přenosu 
skelných vláken. V tom případě to chce pouze čas 
a z klasických léčiv pomůže ichtyolová mast (na vyhnisání) 
anebo Imunovet podávaný lokálně i vnitřně. V případě 
podráždění z jiných příčin lze lokálně využít Audivet pro 

jeho silné protizánětlivé účinky a také schopnost tlumit 
bolest. Ve všech případech může být užitečný Gynevet, který 
zvyšuje odolnost kůže k nepříznivým vlivům a urychluje 
obnovu postižených míst. 

V případě vnitřního zánětu (dysbióza) je nutné postupovat 
v rámci celkového postižení. Gynevet můžeme ponechat, má 
podobné účinky na obnovu aktivity tkání jako Regavet, ale je 
více orientován na regeneraci kůže. Nezbytným doplňkem 
v tomto případě bývá Probiovet, který odstraní příčinu 
vzniku kožních problémů. Klíčový prvek léčby představuje 
změna krmiva. Jinak by se onemocnění mohlo vracet 
s železnou pravidelností. 

FURUNKULÓZA: POMŮŽE OPERATIVNÍ 
ODSTRANĚNÍ A REGENERACE
Vzniká infekcí tukových, mazových žláz anebo chlupových 
folikulů. Počáteční příznaky jsou obdobné prostému zánětu 
meziprstí, ale vyvíjí se zánětlivé uzlíky o velikosti hrachu 
až ořechu modročervené barvy. Jsou naplněny tekutinou 
přecházející od konzistence vodnaté až v hnisavou. Léčba 
spočívá v operativním odstranění uzlíků a celkové dezinfekci 
postiženého místa roztokem hypermanganu, aby se zánět 
nešířil na další místa. Regenerace tkví v podpoře odolnosti 
kůže preparátem Gynevet. Pomocnými preparáty mohou být 
Imunovet pro své antibiotické účinky podávaný zevně i vnitřně 
anebo Audivet se svými protizánětlivými i dezinfekčními 
účinky. 

MEZIPRSTNÍ RETENČNÍ CYSTY  
PO UCPÁNÍ MAZOVÝCH VÝVODŮ
Vznikají ucpáním vývodů mazových žláz. Mají podobu 
pod kůží pohyblivého tělíska. Zprvu nejsou zanícené, ale 
vylizováním se zánět dříve nebo později dostaví. Jediným 
řešením je v tomto případě operativní odstranění a následné 
pooperační ošetření (Kingvet, Imunovet). 

PROBLÉMEM MŮŽE BÝT  
CIZÍ TĚLESO V MEZIPRSTÍ
Může jít o sklo, drátek, ocelovou šponu anebo trn. Nejčastěji 
se setkáme s osinami nejrůznějších travin, které se snadno 
zapichují do jemné kůže a zalomí se. Nedají se prakticky 
vytáhnout. Nejnebezpečnější travinu představuje ječmen myší. 
Vypadá jako miniaturní ječný klas a nebezpečí zapíchnutí 
vzrůstá zejména v období července až září. Zánět meziprstí 
výrazně umocňuje výskyt bolestivého abscesu – hlíza a později 
píštěl – otevřená rána, ze které vytéká tekutina. 

Jediné řešení přinese chirurgické ošetření u veterinárního 
lékaře. Ránu je nutné udržovat alespoň pod obvazem, převaz 
provádíme minimálně jednou za tři dny. Ne vždy se ale podaří 
osinu najít, často je potřeba operaci opakovat, proto přichází 
na řadu opět ichtyolová mast na vyhnisání anebo Imunovet. 
V případě chirurgického ošetření je vhodným pomocníkem 
Imunovet s Kingvetem. 

TEXT: MVDr. LUBOMÍR CHMELAŘ, Ph.D.

Jak si poradit 
se záněty meziprstí
OLIZOVÁNÍ PACEK MŮŽE BÝT ZNAKEM 
SPRÁVNÝCH HYGIENICKÝCH NÁVYKŮ VAŠICH 
ZVÍŘECÍCH MILÁČKŮ. POKUD ALE TRVÁ DÉLE 
A USILOVNĚJI, MŮŽE INDIKOVAT ZÁVAŽNÝ 
PROBLÉM.




