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gledom lahko precej zanesljivo odkrije povzroditelje vnetja. Ugotavljanje vzroka vnetja srednjega uSesapa je malce bolj zapleteno. Veterinar se lahko pri tej wsti vnetja odlodi za preiskavo krvi,
rentgensko slikanje ali celo tako imenovani diagnostidni operativni poseg. Tudi zdravljenje lahko traja dlje dasa.
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Otresanje z glavo in praskanje po uhljih lahko povzrodi
|
,
\-,{ smah. Pri psih so uiesna vnetja precej pogostej5a dodatne teLave,saj lahko v uhlju podi katera od Zil, kar povzrodi
pri pasmah s poveienima uhljema, na primer pri koker Spanjelih krvni podliv (izliv krvi v podkoZje uhlja). OkuZba lahko preide
ali bassetih, pogostejSapa so tudi pri psih s precej odlakano no- tudi v kroniino obliko, pri kateri pride do po5kodbe bobnida, slutranjostjo uhljev, denimo pri kodrih ali Snavcerjih.Pri madkah pa hovod pa lahko postane tudi neprehoden in v tem primeru je pose towstna vnetja pogosteje pojavljajo pri perzijkah.
treben kiruriki poseg.
Vedino uiesnih okuZb lahko precej udinkovito in uspeSnopozPoleg ustreznih zdravil veterinar ponavadi predpiSe tudi iiSiedravimo. Zdravljenje uSesnih vnetij pa moramo prepustiti veteri- nje sluhovoda, kar lahko opravi kar skrbnik sam. Ker pa je ta
narju, saj lahko pride do hujiih pobkodb, de ne ukrepamo pravo- poseg lahko za ljubljenca precej bolei, naj veterinar pokaZe, kako
iasno.
Najpogostej5i povzroditelji vnetij zunanjega sluhovoda so razlidne vrste bakterij in gliv. Drugi krivci za pojav vnetja zunanjega
sluhovoda pa so tudi ubesne garje, kopitenje uSesnegamasla,
gosta, zamazanaali sprijeta dlaka okoli zunanjega sluhovoda in v
njem, umazanija, tujki, rakave tvorbe, anatomske nepravilnosti
itd. Kdaj pa kdaj se rrnetje zunanjega sluhovoda pojavi tudi kot
dodatna okuLba, ki izvira iz okuLbe kje drugje v telesu.
Vnetje srednjega uiesa se pojavi ponavadi kot napredovanje
okuZbe zunanjega sluhovoda v srednje uho. OkuZba srednjega
u5esaje lahko tudi posledica predrtja bobnida zaradi lujka, razjed
ali nepravilnega di5denja sluhovoda, ki omogodi napredovanje
okuZbe v srednje uho.
OkuZbe uSes so za ljubljence sila neprijetna izkuSnja. Pes ali je treba v sluhovod dajati zdravila in tudi, kako naj uho distimo.
maika neugodje v uiesu kaZeta s stresanjem z gJavo,pa tudi s
Pri pravilno postavljeni diagnozi in ustreznem zdravljenju popraskanjem po u5esih. Notranjost u5esne Skoljke lahko postane navadi vnetje uspe5no odpravimo. Kdaj pa kdaj lahko tidi vzrok
rdeda, skrbniki pa ponavadi zaznajo iz uiesa neprijeten vonj. V
za vnetje v alergiji na eno ali ved sestavin hrane ali pa v motenem
notranjosti uhlja je tudi vedja kolidina temno ali rumeno obarva- izlodanju Sditnidnih hormonov. Tudi v tem primeru je treba odkrinega u5esnega masla. Nenormalna, v stran nagnjena glava pa je ti vzrok in ustrezno zdraviti.
ponavadi tudi znak vnetja srednjega uiesa.
Mnogim oblikam vnetja u5esapa se lahko izognemo. Ustrezna
Glede na dejstvo, da so vzroki za'unetje u5esa sila razliini, je preventiva je zlasti pomembna pri psih s poveienima uhljema, ki
nujno, da pravi vzrok odkrije veterinar in ga seveda primerno
imajo notranjost pora5ieno z dlako, prepredimo lahko tudi razliizdravi. Veterinar se pri pregledu tudi preprida, ali je bobnid cel, ne alergije oziroma druge zdravstvene teZave,ki povzrodajo rmetsaj lahko nekatera zdravlla povzrodijo gluhost, de jih dajemo ljub- je sluhovoda oziroma uies. Pri teh psih je ponavadi dovolj, da
ljencem s predrtim bobnidem. Pregled sluhovoda opravi veterinar redno distimo notranjost uhlja. Kako pogosto moramo to delati in
s pripomoikom, ki ga imenujemo otoskop. Z njim sluhovod os- kak5ne pripomodke uporabljamo, je odvisno od vsakega psa ali
vetli in tudi poveda vidno sliko. Poleg pregleda bobnida prei5de madka posebej. O tem se moramo pad posvetovati z veterinarjem.
veterinar tudi sluhovod na morebitno prisotnost tujkov, ugotovi, Vsekakor pa za diSdenjesluhovoda pri psih in maikah ne uporabkoliko je umazanije in oceni stanje stene sluhovoda. Pregled z ljamo vatiranih palidic. Pri nespretni uporabi namred lahko preotoskopom je lahko glede na stanje vnetja zapsazelobolet, zato dremo bobnid, znani pa so tudi primeri, ko se je vata snela s palije treba nekaterim ljubljencem pred pregledom aplicirati pomirjetice in v sluhovodu je ostal - tujek. Poleg rednega di5denja igra
valo. V mnogih primerih se veterinar lahko odlodi tudi za odvzem pomembno vlogo redno reddenje dlake v sluhovodu, kar lahko
brisa iz sluhovoda, ki ga pregleda pod mikroskopom. S tem pre- opravi veterinar ali frizer, pa tudi malce bolj spreten skrbnik.
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