Zaprtje
ri nekaterih psih se zaprtje
pojavi obiasno, kar pa ni
vedno znak za alarm. Iztrebki so pri zaprtjw nenavadno trdi, pes
pa se ob iztrebljanju (kdaj pa kdaj tudi
neuspeino) modno napenja. Kadar psu
ne uspe iztisniti trdih iztrebkov iz prebavil, je potrebna veterinarska pomod.
Neuspeino napenjanje je lahko znak
tako zaprtja, kot tudi driske, ki izvira iz
debelega drevesa. V obeh primerih lahko
pes izlodi manjie kolidine sluzi, pa tudi
lepljivih, kdaj pa kdaj tudi krvavih iztrebkov, za kar pa je potreben precejSen
napor. Podobno napenjanje pa se pojavi
tudi pri oteZenem izlodanju urina. Se
pravi, kadar opazimo napenjanje, vzrok
zanj ni vedno v prebavilih. Neuspebno izlodanje urina pa ponavadi pomeni zelo
resno stanje. Ce torej nismo prepridani,
zaradi desa se nai pes napenja, je najbolje, da dimprej obiSdemo veterinarja.
Ena od nalog debelegairevesa je shranjevanje iztrebkov v debelem irevesu se
lahko nabere celo veddnevna zaloga iztrebkov. Ce torej Zival nekaj dni ne gre na
veliko potrebo, to 5e ni znak za preplah.
Preprosto zaprtje lahko povzrodijo
Stevilni dejavniki. Nekateri psi, zlasti pa
madke, si zelo intenzivno negujejo koZuh. Pri terrtu zauLijejo velike kolidine
dlake, ki jo lahko potem najdemo v iztrebkih. Vedja kolidina zauLite dlake pa
lahko povzrodi prebavne teZave, med
drugim tudi zaprtje.
Nekateri psi zelo radi jedo neprimerne stvari, kot so pesek, kamni, prst, kosti
ali trava in drugo rastlinje. Tako poietje
ponavadi ne pomeni tega, da psu "nekaj
manjka", kot mislijo Stevilni skrbniki, deprav pametne znanstvene razlage za to
nenavadno prehransko nagnjenje (5e) nimamo. Se pa kot posledica tega poietja
lahko pojavijo trdi, tudi "ostri" iztrebki,
ki ob iztrebljanju povzrodijo boleiino, pa
tudi zaprtje. Zaprtje pa je lahko tudi neZelen pojav pri dajanju nekaterih zdravil.
Vzrok za zaprtje je lahko tudi elektrolitsko neravnovesje,ie zlasti pri starejiih
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Livallh, ki je lahko posledica kakega drugega re;snega stanja, denimo odpovedi
ledvic. Ce se zaprtje pojavlja redno, je pametno narediti analizo krvi, s katero preverimo zdravje Lival| Yzrok za zaprtje pa
je lahko tudi v drugih notranjih spremembah, kot je zlom medenice ali poveianja prostate pri samcih.
V nekaterih primerih lahko manj zapleteno zaprlje veterinar preprosto odpravi s klistiranjem.To je za Zival ponavadi sila neprijetno, zato se tega nikar ne lotimo sami. Poleg ugrizov in prask, ki jih
dobijo skrbniki, lahko Zivali poikodujejo
prebavila. Ne nazadnje je klistiranje precej umazano delo, zato je bolje, da ga prepustimo strokovnjaku
Veterinar lahko za lajSanje zaprtja
predpiSe kakdna zdravila, ki mehdajo iztrebke, ali pa zdravila, ki krepijo gibanje
prebavil.
Med skrbniki so 5evedno znana sredstva za odpravljanje zaprtja, kot so mineralna olja ali ricinusovo olje. Uporabo teh
sredstev pa vse bolj opuSdamo, saj lahko
ob nestrokovnemu dajanju zaidejo v diha-

la, kjer povzrodijo trdovratne teL,ave.
Za odpravljanje zaprlja, zlasti de se
pojavlja pogosteje, lahko veterinar predpiSe tudi dietno prehrano. Na voljo sta
dva razliina dietetidna pristopa.
Prvi dietetitni pristop je hrana, ki vsebuje veiji deleZ vlaknine. Vlaknine telo
psov in maik ne more vsrkati, zato poluje po prebavilih naprej in tako poveduje
maso iztrebkov. Nanjo se veZe tudi ved
vode in rezultat so obilnejbi, a ne trdi iztrebki. Vlaknina spodbuja tudi normalno
gibanje prebavil. Obrok z obilnejSim deleZem vlaknine najbolj preprosto doseZemo, ie pri veterinarju vzamemo pripravljeno dietno hrano. Sicer pa je treba Zivali
dodajati vlaknino v redne obroke, pa naj
Ze bo v obliki otrobov ali posebnih prehranskih dodatkov.
Drugi dietetidni pristop pa temelji na
nadelu, da bo debelo drevo bolje delovalo,
de bo manj iztrebkov. To pa doseZemo z
dietno, zelo prebavljivo hrano, od katere
je zelo malo ostanka, ki bi tvoril iztrebke.
Tudi tak5ne diete so na voljo pri veterinarjih.
Zelo pomembno je, da Lival med zaprtjem zauLije dovolj vode. Ob pomanjkanju vode se namrei iz iztrebkov v debelem drevesju poveda vsrkavanje vode,
posledica tega pa je zmanjianje mase iztrebkorl ki postanejo tudi precej bolj trdi,
kar tudi lahko povzroiizaprtje. Vsekakor
pa je zadostna koliiina vode za Livali Livljenjsko pomembna.
V primeru dlje iasa ponavljajotega se
zaprtja pa je treba opraviti 5e kak postopekaliposeg. Kdaj pakdaj je trebazaodpravljanje vzroka opraviti tudi kirurSki
pose& ali pa vzrok odpraviti zustreznim
zdravljenjem. To pa je seveda L,e druga
zgodba.
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