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Ugrrznerane
ed pogostejiimi vzroki spopadov lahko naitejemo dominantnost, rangiranje, pa
tudi ravsaniezaradi hrane in zaradi varovanja teritorija. Strokovnjaki ocenjujejo, da je
od 10 do 15 odstotkov vseh poikodb pri
psih, ki jih oskrbijo veterinarji, posledica
ugrizov.
Pasji ugrizi so nedvomno resne poikodbe,
pa ieprav na zunaj ni videti kdove kako
hudih posledic. Zaradi ugrizov drugih psov
lahko nastanejo zmedkanine, raztrganine,
vbodnine ter razmesarjenakoZain podkoZna
tkiva. Nekoliko drugade je pri maijih ugrizih, za katere so znadilne drobne vbodne ranice, katerim so lahko dodaneraztrganinein
rane.Matji zobjeso sicermanjdi,a ostrejSi.
Znano je, da je pasja ustna votlina leglo
razliinih vrst bakterij. Zato veterinarji vsako
ugrizno rano ocenjujemokot okuZeno,saj je
tudi moZnostinfekcije precejina. Ce spetprimerjamo pasje in maije ugrize, je pri madjih
ugriznih ranah moZnost okuZbe 5e veliko
veija.
Ugrizne rane, ki so na powiini sicervideti
le kot majhne vbodne ranice v koZi, so lahko
v resnici zgolj wh ledene gore. KoZa je namrei precej elastiina, zob jo lahko sicer predre, zaradi sile ugriza pa so lahko po5kodbe
v globlje leZedihtkivih zelo velike in hude.
Zato vedinaugriznih poikodb zahtevaveterinarjevo oskrbo. Od mesta ugriza in od stopnje poikodb pa je odvisno, v kolikini meri je
rana nevarna. Lahko se zgodi, da na videz
majhna in povsem neSkodljiva rana psu
ogrozi Zivljenje.
Postavljanjediagnoze ugrizne rane je za
veterinarja ponavadi precej preprosto, zlasti
ie mu skrbnik pove, da je bil njegov ljubljenec udeleZenv pretepu. Tudi oblika ran je
znaiilna, znadilnapa so tudi mesta ran. Najpogostejia mesta ugrizov so namrei vrat,
obraz in noge. Nekoliko bolj zahtevno delo
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za veterinarja pa je ugotavljanjeobsegapo5kodb v globljih tkivih. Se zlasti pozoren
mora biti veterinar na vrat. Ranena tem predelu so lahko zelo resne,saj so lahko poiko
dovanevedje krvne Zile, pomembnejSiZivci,
sapnik ali poZiralnik. Posledica ugrizov v
obrazpa so lahko hujSepoikodbe odi, uhljev
in predelagobca.Pred bolj natandnopreiskavo ugriznih ran mora pes ponavadidobiti pomirjevalo.
Zdravljenje ugrizne rane je odvisno od
tega,kateri del telesaje prizadet in sevedaod
stopnje podkodb.Ugrizne rane imajo najvedjo moinost celjenja brez komplikacij, te jih
ustrezno oskrbimo v iasu do dvanajst ur po
nastanku.
Za oskrbo ran mora torej vete"rinaruporabiti pomirjevalo,kdaj pa kdaj pa je potrebna
celo narkoza. Veterinar rano ponavadi kirurSko poveia, da lahko oskrbi poikodbe
niZe leZetih tkiv.
Primarni cilj zdravljenja je prepreievanje
okuZberane in hitro ter udinkovito celjenje.
Veterinar bo z rane najprej odstranil odmrlo
tkivo in jo odistil dlak in drugih stvari, ki ne
sodijo vanjo. Rano lahko obdela zmzkuLilni-

mi raztopinami. Ce so poikodbe podkoZnih
tkiv obseZnejie,lahko veterinar za odstranjevanje tkivnih tekodin uporabi drenaZno
cevko ali trak. Del cevke ali traku je name5den znotraj rane, drugi del pa visi na prosto,
da se iztekajo tekodine. Roboverane veterinar seveda zalije. Za prepreievanje in odpravljanje okuZbeso zelo pomembni antibiotiki.
Pa 5e nekaj o prepreievanju ugriznih ran
oziroma o prepredevanjupasjih pretepov oziroma napadov. Prvo pravilo je, naj skrbnik
ne puita svojegaljubljenca, dabrez nadzora
tava naokoli. Psa moramo imeti na povodcu,
5e zlasti,ko smo z njim na pasjemsprehajaliSiu ali v parku. Manj teZavpovzrotajo psi,
ki so pravilno socializirani,dobro vzgojeni in
Solani.Zato je prav,da gremos psom v pasjo
5olo.
laI pa vsem skrbnikom ni toliko mar za
svojeljubljence in teh osnovnih napotkov ne
upoitevajo. Se vedno pa se seveda lahko
zgodi, da smo naredili vse kar je treba, pa
ugriza le ne moremo prepreiiti, saj je naiega
psa napadel nesocializiran,nevzgojen,neobvladliiv 5tirinoZec...

Mwwsg

