Alapszintű
egészségügyi ellenőrzés
Gratulálunk a kiskutyájához!
A kis jövevény fogadására „kölyökbiztossá” tette a lakást és boldog várakozásában egy csomó olyan dolgot szerzett be, amelyről azt gondolta, hogy majd
szüksége lesz rá, kosarat, takarót, játékokat. Egészen biztos, hogy ez a kis vidám lény sok örömet fog okozni Önnek. Cserébe Ön hozzájárulhat ahhoz, hogy a kis
vadóc hosszú, és boldog életet élhessen. Szenteljen neki szerető figyelmet, biztosítson a számára biztonságos és tiszta környezetet, teljes-értékű táplálékot és
rendszeres állatorvosi ellenőrző vizsgálatokat.

A KISKUTYA IVARTALANÍTÁSA

Kiskutyák alapszintű felülvizsgálata

Sok állatorvos vallja, hogy az ivartalanítás nem csak a nemkívánatos
szaporulat megoldására jó, hanem a beavatkozás eredményeként a
kutya barátságosabbá, kezelhetőbbé is válik. Az ivartalanított szukák
nyugodtabbakká válnak, a kan kutyák felhagynak a csavargással, a
területjelöléssel vagy a verekedéssel. Ezen felül az ivartalanítás csökkenti
az ivarszervi daganatos megbetegedések kialakulásának kockázatát,
nőstények esetében az emlődaganatok, hímek esetében a prosztata
problémák jelentkezését.

A családba érkezett kiskutyát minél előbb vigyük el az állatorvoshoz, ahol az első
vizsgálat során az alábbiakra kerülhet sor:
•

Alapos egészségügyi állapotfelmérés.

•

A külső élősködők felderítése (bolhák, kullancsok, rühatkák, fülrühösség).
Belső élősködők jelenlétére irányuló vizsgálat (galandférgesség,
orsóférgesség, stb.), ha a kiskutyától bélsármintát is visz magával.
Mindenre kiterjedő vizsgálat során vérvételre is sor kerülhet.

Nőstények ivartalanítása esetén a méhet

•

és a petefészket távolítják el, általában 6 hónapos kor után.
A műtétet altatásos érzéstelenítésben végzik el, és legtöbbször
csak egy egyéjszakás kórházi tartózkodást jelent. A komplikációk
nagyon ritkák és a műtét után gyors a felgyógyulás, két hét után
nyoma sincs a beavatkozásnak.

Az első oltás is megtörténhet, miközben alkalom nyílik megbeszélni az
állatorvossal a beadandó vakcinákat és azok ütemezését.

•

Az ivartalanítással kapcsolatos kérdéseit is felteheti az állatorvosnak, akár
időpontot is egyeztethetnek.

Kanok ivartalanítása szintén teljes
érzéstelenítésben történik, a heréket egy metszett seben keresztül
távolítják el. A műtétet általában a kutya 6 hónapos korában
végzik el és csak egy éjszakára szóló kórházi tartózkodással jár.
Az állat 7-10 napon belül teljesen rendbe jön.

Az első felülvizsgálat során az állatorvos olyan információk birtokába kerül,
amelynek alapján hasznos tanácsokat tud adni arra vonatkozóan, hogy a kiskutya
számára milyen étrend lenne a leghasznosabb, mire kell nála fokozottan figyelni.
A vizsgálat eredménye egy kiindulási alapot képez, amelyhez a későbbi leleteket
hasonlítani lehet. Kedvencünk egészségi állapotának folyamatos nyomon
követése, ellenőrzése biztosíték arra, hogy hosszú, egészséges életet élhessen.

Érezze magát otthon a kiskutya
Vezesse be a kiskutyát a családba, mutassa meg neki az alvóhelyét,
hogy hol fog enni és inni és mivel valószínűleg az új élmények hatása
alatt áll, hagyjon neki egy kis időt, hogy megnyugodjon, megszokhassa
a számára ismeretlen környezetet, az otthon zajait. Ha a családban
kisgyerek is van, akkor el kell magyarázni neki, hogy a kiskutya nem
egy játék, hanem élőlény és kíméletesen kell bánni vele. A kiskutya
már 8 hetes kora körül képes bizonyos dolgok elsajátítására, már
az első napokban kezdjük el szófogadásra tanítani. A nevelésével
kapcsolatban az állatorvos hasznos tippeket tudd adni, jó kutyaiskolát
tud Önnek ajánlani. Ahol tényleg jó az oktatás, otttt a kutya nagy
örömmel és élvezettel tanul, és ha a tanult ismeretekre
retekre otthon mindig
pozitív megerősítést kap, akkor nagyon gyorsan fog haladni
a beilleszkedéssel.
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Alapszintű
egészségügyi ellenőrzés
Idősödő kutya

Általános problémák

Milyen életkornál kell elkezdeni az időskorú gondozást? A válasz
egyszerű: kölyökkorban. Már egészen fiatal kortól gondoskodni kell
a kutya optimális táplálásáról, rendszeres testmozgásáról, rendszeres
felülvizsgálatáról és megfelelő otthoni elhelyezéséről, ami záloga
a hosszú, egészséges öregkornak. Mindezek mellett elkerülhetetlen,
hogy a kor előre haladtával változzon az anyagcsere. Ha kellő figyelmet
szentelünk a tüneteknek már korai stádiumban be tudunk avatkozni
a kedvezőtlen folyamatokba.

Az elhízás az egyik legsúlyosabb egészségügyi kockázatot jelentő probléma.
Minél idősebb a kutya, annál kevesebbet mozog. Ez azt jelenti, hogy az energia
bevitelt a csökkent aktivitáshoz kell igazítani. Az optimális testsúly megőrzésével
kímélni tudjuk az ízületeket, megelőzhetjük az emésztési problémákat, a szív-,
légzési-, vese- és májelégtelenségek és még sok más egyéb kórkép kialakulását.
Nem csak a táplálék mennyiségét kell csökkenteni, hanem az összetételén is
változtatni kell. Növelni kell a rostanyagok, a zsírsavak és a vitaminok részarányát
a só, fehérje és zsír részarányának csökkentésével egyidejűleg.

Mit tehetünk a kutyáért
mi magunk?

Az izületproblémák (arthritis) súlyossága az enyhe merevségtől a
mozgásképtelenségig változhat. Sok mozgással megőrizhető az izmok
tónusa és tömege, a gyakorlatok intenzitását az állat állapotához kell
igazítani. Gyulladáscsökkentők adagolásával enyhíthetjük az állat fájdalmait.
Ha szükséges, az állatorvos további kezeléseket is előírhat.

• Ellenőrizze naponta a kutya száját, szemét és fülét, vagy hogy nincs-e
meglazult foga, nyálkahártyája nem kipirult-e, nincs-e megduzzadva,
vagy nincs-e váladékképződés.
• Az állat fekhelye legyen mindig tiszta, száraz és meleg.
• Az állat legyen mindig ápolt. A szőrzet kefélése, fésülése közben
könnyebb észrevenni a sebeket, csomókat.
• Mindig legyen az állat előtt friss víz.
• Fordítson figyelmet az etetés, a testmozgás rendszerességére,
bánjon szeretettel az állattal.

Fázósság, csökkent hőtolerancia alakulhat ki idősebb kutyáknál, ami a
testhőmérsékletet szabályozó hormonok változásával van összefüggésben.
Tegye az állat fekhelyét a lakásban alkalmazott hőforráshoz közelebb, ha pedig a
kutya szabadban tartott, akkor hideg napokon engedje be a lakásba.
A fogak kihullása, romlása nem csak az evést nehezíti meg, hanem tumorok
és fertőzések kialakulásának esélyét is növeli. Tegyen ellenük azzal, hogy
rendszeresen mossa és ellenőrzi a kutya fogait.
Prosztata megnagyobbodás és emlődaganat főként a nem ivartalanított
kutyáknál szokott előfordulni. Felülvizsgálatok alkalmával mindig kérje
az ezekre irányuló ellenőrzéseket is.
Magányossági pánik akkor jelentkezik, ha egy öreg kutya képtelen megbirkózni
a stresszel. Támadó lesz, nem tudja elviselni a zajt, gyakran ugat, nyüszít
és nyugtalanul alszik. Ezeken a tüneteken tréninggel és gyógyszeres
kezeléssel lehet segíteni.
Bőr és szőr problémák. Az idősödő kutyák bőre rugalmatlan lesz,
a szőrzet elvékonyodik, és idővel veszít fényéből. Az ilyen állapotú bőr sokkal
hajlamosabb kisebb elváltozásokra, fordítsunk figyelmet az ápolására. Jótékony
hatású lehet az étrend kiegészítése zsírsavakkal.

Mennyire öreg a kutya?
Ha a kutya...
6 hónapos
8 hónapos
10 hónapos
12 hónapos
18 hónapos
2 éves
3 éves
4 éves
5 éves
6 éves
7 éves
8 éves
9 éves
10 éves
11 éves
12 éves
13 éves
14 éves
15 éves
16 éves

akkor annak emberi
megfelelője
10 év
13 év
14 év
15 év
20 év
23 év
26 év
32 év
36 év
40 év
44 év
48 év
52 év
56 év
60 év
64 év
68 év
72 év
76 év
80 év

Elbutulás. Kutyáknál ez azt jelenti, hogy az észlelési képességük csökken,
könnyen megzavarodnak, képtelenek lesznek a tájékozódásra, elveszítik
érdeklődésüket a külvilág iránt. Gyógyszeres kezeléssel enyhíthetők a tünetek.

Megjegyzés: Az adatok kistestű fajtákra vonatkoznak.
ak.
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