A fül ápolása
Az egészséges fül tiszta, szagmentes, halvány rózsaszín és csak
minimális mennyiségű fülzsírt tartalmaz.

A fül betegségének okai

Ellenőrizze rendszeresen kedvence fülét.

Bizonyos fajták fokozottabban hajlamosak a megbetegedésre, ide értve a
lógófülű fajtákat, vagy azokat, amelyek fülének belső felülete dús szőrzettel
borított. Kockázatot jelenthet az allergia is.

A fül betegségének jelei

Otitis externa. A külső hallójárat és a középfül gyulladását általában baktériumés gombafertőzés váltja ki. A kórokok között szerepelhet még felgyülemlett
fülzsír, szőrdugó, szövettörmelék vagy a hallójáratba ékelődött idegen test.
Ha beavatkozásra van szükség, ne várjunk vele, mivel az állatot ez az állapot
nagyon megviseli. Bakteriális fertőzés ellen antibiotikumot, gombák okozta
fertőzés ellen gombaellenes hatóanyagot tartalmazó készítményeket használnak.
A fül gyulladása más problémára is utalhat, allergia, hormonzavar kísérője is
lehet, de örökölt, genetikai okok is állhatnak a betegség hátterében. Keresse
fel állatorvosát, aki a diagnózist követően a leghatékonyabb gyógymódot fogja
javasolni Önnek.

• Kellemetlen szag
• A fül és fej feltűnő vakarása
• Érzékenység érintésre
• Állandó fejrázás/dörzsölés egy oldalra
• Fekete vagy sárgás váladék
• A fül vagy a hallójárat nyálkahártyájának kipirulása
vagy duzzanata
• A viselkedés megváltozása, az állat nyughatatlanná,
ingerültté, vagy levertté válik
• Sötétbarna fülzsír felhalmozódása
• Egyensúly-, és orientációvesztés, megsüketülés
• Vérzés vagy váladékozás, amely utóbbi
az őrölt kávéra hasonlít

A fülrühösséget rühatkák okozzák, amelyek gyakran előforduló, állatról állatra
terjedő élősködők. Jelenlétük a fül viszketésével jár, valamint a hallójáratban
megjelenő, őrölt kávéra hasonlító, sötét színű, morzsalékos törmelék.
A fülkagyló haematomájáról akkor beszélünk, ha a fülkagylón (pinna) vérömleny
keletkezik. Ez akkor következhet be, ha az állat heves fejrázás, vagy vakarózás
következtében megsérti a fülét, a fül vérereit. Ez általában akkor fordul elő,
ha az állat füle fertőzés, rühatkák, bolhák jelenléte, vagy csak egyszerűen az
elhanyagoltság miatt viszket, vagy fáj.
Süketség léphet fel általában a kor előrehaladtával, de kialakulhat sérülés,
zaj vagy fertőzés hatására is, de egyes fajtáknál örökletesen is előfordulhat.
Sajnálatos módon, a diagnosztizált süketség élethosszig tart.
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A fül ápolása
Megelőzés
A megfelelő fültisztító oldattal elvégzett szakszerű fültisztítás nagyban hozzájárulhat ahhoz,
hogy a kutya fülének épségét megőrizze.

Hogyan alkalmazzuk
kutyáknál a fülcseppeket
● Tisztítsa meg a külső hallójáratot egy megnedvesített vattacsomóval, amelyet ajánlatos egy, az állatorvos által javasolt oldattal
átitatni. Használat előtt gondosan olvassa el az adagolásra vonatkozó utasításokat.
● Húzza a kutya fülét finoman hátra, a fejére, és nyomja ki a flakonból az előírt mennyiséget a füljárat aljára.
● Masszírozza meg kíméletesen kívülről a külső hallójárat alját annak érdekében, hogy a fülcsepp a mélyebb területekre is
eljusson. Ha elegendő oldat jutott a hallójáratba, akkor nyomásra „cuppogó” hangot fog hallani.

FONTOS: A kezelés hatékonysága érdekében a készítményt mindig az állatorvosa által előírt ideig alkalmazza.
Amikor kezelni akar, maradjon nyugodt, mert sokkal nehezebb a kezelés, ha az állat érzi, hogy ideges.
Mindig dicsérje és jutalmazza meg az állatot a beavatkozás után.
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