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Prebavne
Lei;,ve
zapletenapresnovnabolezen.Kot smo Ze Zelodca. Zasuk Zelodca je zelo nevarno
napisali,je pojavdriskepogostejbipoleti, stanje, ki lahko Ze v eni uri povzrodi smrt
ko psi zlahka najdejo neprimerne"pri- psa. NeuspeSno bruhanje je torej znak,
uporabo borovnidevegaiaja, ustreznih boljike", pa tudi na druZinskih piknikih da je treba s psom takoj k veterinarju.
Nenadno bruhanje pa _ponavadi ni
zeliSdnih ali probiotidnih pripravkov in so deleZnine ravnonajboljprimernih doznak kake hude bolezni. Ce pes bruha
primerne dietne hrane. Vsekakorpa pri brot.
kmalu po jedi, je to lahko posledica preved kot dan ali dva trajajodih teiavah ali
hitrega zauLitja prevelike kolidine hrane.
deseteZavestopnjujejo,dimprejobi5dimo
veterinarja.Dlje dasatrajajoie bruhanje
Ce imamo takega hlastnega jedca, mu
lahko obrok podalj5amo z veijimi kamni,
ali driska namredlahko povzroditadehiki mu jih postavimo v skledico med
dracijo in druge zaplete.Obisk veterinarja je nujen tudi, desepolegdriskeali bruhrano, tako da mora hrano izbrskati.
Druga, malo bolj elegantna reSitev pa je,
hanja pojavijo 5edrugi znaki bolezni,kot
je poviSanatelesnatemperaturaali navda dajemo psu vedkrat na dan manjde
zotnostkrvi v iztrebkihin izbljuvkih.
obroke. Nekateri psi zjutraj obdasno izbruhajo nekaj penaste, zaradi primesi
Driska, ki je pri psih razmeromapoiolda rumenkaste ali zelenkaste vsebine
gost pojav,je lahko blaga,precej huda,
ielodca. Apetit ponavadi ni prizadet niti
lahko je krvava,lahko je bolj ali manj neni to znamenje kake bolezni. Najvedkrat
prijetnegavonja ... Pesz driskoima lahko
hkrati tudi teZavez vetrovi, iz trebuha pa
,. se lahko jutranjemu bruhanju izognemo
'f;
z manjiim obrokom pred spanjem.
sliSimo godrnjajoie in prelivajode se
zvoke, opazimo lahko napihnjen ali celo
n* Bruhanje je v mnogih primerih tudi
obdutljivtrebuh,moZenpa je tudi zadah
-{ znak vnetja Zelodca, kar imenujemo gaS. stritis. To obolenje se lahko pojavi, ie je
iz ust.
pes zauZil nekaj, kar draLi Zeloddno sluzSkrbniki se ponavadi driske lotijo z
_€
*
nico, de se njegov Zelodec ne prazni praenodnevnimpostom,ob katerempa psu
vilno ali pa se je pojavila okuZba. Gastriponudijo ne prevedhladno vodo ali kak
tis je lahko akuten ali kroniden. Akuten,
daj proti driski. Po postu je prav,da psu
se pravi nenaden in kratkotrajni gastritis
veikrat na dan ponudimo manjii obrok
zdravimo podobno kot blago drisko - z
lahko prebavljivehrane,kot je tovarni5ko
enodnevnim postom, ko psu vedkrat popripravljena dieta za prebavila,lahko pa
nudimo mlaino vodo, nato pa ved manjprimeren obrok pripravimo kar doma.Ce
pa pes poleg driske tudi bruha ali postaDriska je posledica drai,enja tankega 5ih obrokov lahko prebavljive hrane, ki
ne dehidriran/ pa moramo z njim k vete- ali debelegadrevesja,bruhanje paje znak ne draZi prebavil. Cb enodneven post ne
rinarju.
vzdraLenja Zelodca. Bruhanja pa ne pomaga/ poi5iemo veterinarjevo pomoi.
Za driskoie moZnihvet vzrokov:
smemo zamenjati s tako imenovano re- Pri kroniinih gastritisih je vsekakor poo nepravilni prehrana,
gurgitacijo: izbljuvanje manjie kolidine trebna temeljita diagnostika, zdravljenje
o okuZbe,
hrane kmalu po obroku, ne da bi se Zival pa je odvisno od vzroka.
Vsekakor pa moramo vedeti,, da je
o razlidnekronidnebolezni,
kdove kako napenjala. Bruhanje pa vkljuo notranji zajedavci,
duje moino napenjanje, ki sunkovito po- lahko bruhanje znak kakSne zelo resne
o zastrupitve,
tisne vsebino Zelodca skozi poZiralnik na bolezni. Mimo bolezni prebavil je bruhao tujki...
nje lahko znak bolezni ledvic, jeter, treprosto. Ponavadi ga napove tudi nemir,
Vzrok je tudi lahko nenadenprehod slinjenje in oblizovanje ustnic. Neuspe- bu5ne slinavke, pa tudi nekaterih prena novohrano,lahko pa je posrediprecej 5no napenjanje pa je lahko znak zazasuk snovnih bolezni, zastrupitev ...
daj pa kdaj se lahko prebavne teZave pozdravijo
same od sebe ali pa le z
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