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kerüld el a fagyálló mérgezést!
Késő ősztől kora tavaszig találkozhatnak háziállataink a kintfelej-
tett maradékkal, de ugyanezen anyag megtalálható egyes festékek-
ben, tintákban, vagy fékfolyadékban is. Az etilénglikolt az édes íze mi-
att fogyasztják szívesen kedvenc állataink. Az esetek többségében 
természetesen nem szándékosság, csak meggondolatlanság áll a hát-
térben. Azonban akár néhány nyalás is halálos lehet, visszafordíthatatlan 
vesekárosodást okozva a kutyának. 

A mérgezés tünetei
A legtöbb fagyálló folyadék etilénglikolt 
tartalmaz, mely a szervezetbe jutva kü-
lönböző vegyületekre bomlik. Ezek agyve-
lő, valamint vesekárosító hatásúak. 
A kezdeti tünetek már néhány óra eltelté-
vel jelentkeznek. Az első tünetek a részeg 
ember aldehides fázisához hasonlóak, 
a kedvenc állatoknál is a mozgás össze-
rendezetlensége, dülöngélés, tudatzavar, 
hányás, gyengeség, görcsök is előfordul-
nak. Gyakran a végtagok (elsősorban a 
hátulsó) lebénulnak. Kezdetben megnő a 
folyadék fogyasztás, majd a vizelet meny-
nyisége, de ez utóbbi később teljesen 
megszűnik.

Figyelem! Sajnos a kezdeti szakaszt 
sem feltétlenül éli túl a kutyus!

Ha észreveszi, hogy kutyája vagy macská-
ja fagyálló folyadékot nyalt be, vagy ha a 
fent említett tünetegyüttest tapasztalja, 
haladéktalanul forduljon állatorvoshoz 
segítségért!

A mérgezés típusai
A fagyállóhoz kutyáink nem csak szándé-
kos mérgezés okán, de saját hibánkból is 
hozzájuthatnak.  A téli szezonban ugyan-
is megnő az autókba töltött folyadékok 
vásárlása. Ahhoz, hogy elkerüljük az álta-
lunk okozott mérgezést, már a vásárlás-
nál is érdemes odafigyelni egy kicsit. Ha 
van lehetőségünk, olyan fagyállót válasz-
szunk, melynek összetevőiben nem az 
etilénglikol, hanem a propilénglikol sze-
repel. Ez is mérgező ugyan, de a halálos 
kimenetel általában elkerülhető. Ügyel-
jünk rá, hogy a palackokhoz sehogyan 
se juthasson hozzá kedvencünk és azok 
tartalma ne folyhasson állóvízbe, tócsába 
vagy a talajra!
Szándékos mérgezés gyanúja állhat fenn, 
ha az utcán ismeretlen eredetű kiöntött 

kék vagy zöld folyadékban húsdarabokat, 
belemártott kenyérdarabokat vagy egyéb 
finomságokat találunk. A folyadék már 
önmagában is gyanús, kerüljük el! Abban 
az esetben, ha ételt találunk a folyadék-
ban, mindenképpen szükséges bejelen-
tést tenni a helyi hatóságoknak, állatvé-
dő szervezeteknek, valamint értesíteni 
a környék állatorvosait, állattartó lakóit. 
Amennyiben ilyen információt kapunk 
vagy mi tapasztalunk hasonlót, érdemes 
egy ideig pórázon sétáltatni kedvencün-
ket, a macskákat pedig bezárva tartani. 
Az pedig nem is kérdés, hogy muszáj a 
kutyatartóknak minden erejükkel azon 
lenni, hogy kedvencüket az étel megtaga-
dására, elkerülésére tanítsák a kezdetek-
től fogva!
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elsősegély tanácsok
A felelős állattartók magazinja

teendők, ha már megtörtént a baj
Már kezdeti tünetek megjelenésekor, várakozás nélkül rohanjunk az
állatorvoshoz!

Ekkor a legkönnyebben visszafordítha-
tó a folyamat, maradandó károsodások 
nélkül. A szakemberek vizelet-, vér-, és 
ultrahangos vizsgálatot követően állítják 
fel a diagnózist, és a mérgezés súlyos-
ságához mérten végzik el a kezelést. Ez 
általában hánytatással és vénába adott 
alkoholos infúzióval történik meg. Az alko-
hol ugyanis gátolja az etilénglikol lebom-
lását, nagy mennyiségben a szervezetbe 
juttatva elfoglalja azok bontó enzimjeinek 
kötőhelyét, tehát a mérgezés nem alakul 
ki. Ha nem tudunk azonnal állatorvoshoz 
fordulni, akkor a magas alkoholtartalmú 
italok megitatásával magunk is megbir-
kózhatunk egy fecskendő segítségével, 
de csakis folyamatos telefonos segítség-
kérés mellett! Nagyon ügyeljünk arra, 
hogy csak kis mennyiséget juttassunk a 
szervezetbe.

Vesekárosodás esetén csak a dialízis, 
valamint a veseátültetés jelenthet megol-
dást. Ha azonnal állatorvoshoz fordulunk, 
ez nem történhet meg!

Az ősztől tavaszig terjedő hűvösebb idő-
szakban fokozottan ügyelnünk kell ked-
venceinkre, hogy merre szimatolnak, mit 
nyalnak fel, és körültekintően kell eljár-
nunk az utcán, vagy otthon található hul-
ladékokkal. Ha mindent betartunk kicsi 
az esélye, hogy megtörténjen a baj!

Forrás: dogsnaturallymagazine.com

„A fagyálló folyadékok súlyos 
mérgezéseket okoznak! Már kis 
mennyiségük (2-10 ml) elfogyasz-
tása után nem sokkal idegrend-
szeri tünetek, imbolygó járás, 
tudatzavar, epilepsziás görcsro-
hamok lesznek úrrá az állaton, 
de a legnagyobb károsodást a 
vese szenvedi el. A vesekároso-
dás miatt órákon belül húgyvé-
rűségben biztosan elhullik az 
állat. Előzzük meg a bajt, tartsuk 
elzárva az olyan készítményeket, 
anyagokat, amelyek gyermeke-
inkre, állatainkra, környezetünk-
re veszélyt jelenthetnek!”

dr. Paál Csaba

a lábujjak közé fagyott hó…
Télen sétáltatáskor, játék közben a hó rátapadhat a kutya tappancsára vagy 
az ujjai közé, ami a hidegben pillanatok alatt odafagy és nagy fájdalmat 
okoz számára.

Ez nem maradhat ott, mert járás közben 
dörzsöli a bőrét, aminek bőrgyulladás, 
hámhiány, súlyos esetben sántaság is 
lehet a következménye. Semmiképpen 
se hagyd, hogy maga tisztítsa le, mert a 
lenyalt só hányást vagy hasmenést ered-
ményezhet. 

Mi a teendő? 
1. Amíg nem fagy meg a hó, óvatosan el 
tudod távolítani a tappancsáról és az ujjai 
közül. Ezért érdemes rövid időközönként 
ellenőrizni ezek állapotát. 

2. Ha viszont már apró jéggolyók formá-
jában ráfagyott a hó az érintett terüle-
tekre, tedd a mancsát langyos, körülbelül 
25 °C-os vízzel teli edénybe, és hagyd 
benne, amíg leolvad róla. Vigyázz, nehogy 
ennél melegebb vizet használj, mert az a 
kutyádnak fájdalmas. A másik lehetőség 
az, hogy körbecsavarod a mancsát me-
leg ruhával 15-20 percre. Amikor kihűlt a 
ruha, cseréld ki. Bármelyik megoldást vá-
lasztod, utána mindenképpen alaposan 
szárítsd meg a mancsát, és ne engedd, 
hogy ismét ráfagyjon a hó, mert a felme-
legedés utáni ismételt fagyás komoly szö-
veti károsodást okoz.

Forrás: Kis Anna – 
Dr. Mező Tibor:
Kutyaelsősegély

Egyrészt elkerülheted azt, hogy 
a hó a kutya mancsára fagyjon, ha 
még a zord idő előtt kinyíratod az uj-
jai közül a szőrt. Másrészt, ha van rá 
mód, szerezz be tappancsvédőt. Ma 
már egyre több kutya visel télen ku-
tyacsizmát. Ez nem egy divathóbort, 
hanem fontos megelőzés, mert meg-
védi a tappancsokat a havas, jeges, 
fagyos talaj káros következményei-
től és a sózott utak okozta marástól. 
Kutyád könnyen megszokja, nem sér-
ti a bőrét, és még a mozgásban sem 
gátolja. Amennyiben mégsem viseli 
szívesen, akkor szerezz be mancsvé-
dő viaszt az állatpatikából, és kend 
séta előtt 5-10 perccel a lábujjai közé 
és a tappancsára. Séta után, azon-
nal tisztítsd meg a mancsait, majd 
használj gyulladáscsökkentő készít-
ményt, például körömvirágkrémet.

tipp
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állatot ajándékba?
Amennyiben állatot szeretnél ajándékozni, kérlek, alaposan gondold át az 
alábbiakat! 

Furcsa karácsonykor az ajándékozás 
ellen buzdítani, de az utcákon látható 
rengeteg kóbor állat valóban elrettentő 
példája annak, hogy a felelős állattartás 
még sokaknál gyerekcipőben sem jár. 

Gyakran könnyebb átgondolatlanul egy 
gyerekes hisztinek engedni, mint hosszú 
távon felelősen gondolkodni. Az ajándék-
ként szolgáló állatok is érző lények, amit 
önzetlen szeretetükkel bizonyítanak, de 
cserébe éveken át tartó felelősségteljes 
gondoskodást igényelnek. Sajnos sokan 
nem mérlegelik, hogy napi aktivitásokba, 
időbeosztásukba, anyagi helyzetükbe és 
nem utolsó sorban embertársi környeze-
tükbe hogyan illeszkedik be egy ilyen négy 
lábon járó hús-vér lény. Gyakori tapaszta-
lat, hogy a kezdeti lelkesedés az első ál-

latorvosi számlánál, egy elhalasztott TV, 
mozi műsornál, lemondott baráti találko-
zónál, vagy egy tervezett szabadság miat-
ti elhelyezési, felügyeleti bonyodalomnál 
alábbhagy. Jobb esetben ajándékozásra 
kerül sor, rosszabb esetben a városszéli 
eldugottabb zugban, kevésbé forgalmas 
út szélén búcsút intenek egymásnak az 
addig „hűséges társak”. Szomorú példák 
tömkelegét lehetne sorolni, hogy kerül a 
horgász tavak partjára ékszerteknős, a 
belvárosi panelházak közé kukák között 
garázdálkodó vadászgörény, légpuskával 
megsorozott céltáblának használt kandúr 
legény, vagy az éhségtől szédelgő autó 
elé tévedt, halálra gázolt kutya cserben-
hagyva. Időben eszméljünk és mi a pozitív 
példákat erősítsük! Válasszunk kívánsá-
gunknak és lehetőségeinknek megfelelő 
állatfajt, nézzünk körül több helyen, ké-
szítsünk időbeli és pénzügyi számvetést 
a jövőbeli együttélésre vonatkozólag, és 
ha minden a számításaink szerint alakul, 
akkor vágjunk bele a vásárlásba. 
Ha eldöntötted, hogy a fentiek tükrében 
tényleg felelősen tudsz gondolkozni és 
ki tudod elégíteni a kisállat minden fel-
merülő igényét, akkor engedd meg, hogy 
néhány jó tanáccsal segítsünk a kisállat 
kiválasztásában: Gyerekeink karácsonyi 
kívánságai között gyakran szerepel élő 
állat, de mielőtt teljesítjük ezt a kérést, 
érdemes néhány dolgot mérlegelni. Alkal-
mas-e a megajándékozandó egy élőlény 
fogadására? Egy kutya, macska, nyúl vagy 

rágcsáló érkezése évekre való elkötele-
zettséget, precízen betartott napirendet 
és rendeget plusz munkát jelent a sok 
öröm mellett. Mérlegeljünk, hogy gyere-
künk képes-e átformálni életét egy másik 
élőlény miatt, felelősségteljesen, gondos 
gazda módjára tud-e törődni egy tőlünk 
függő lénnyel? Tudjuk-e biztosítani az 
anyagi hátterét egy állat tartásának, a 
családi kassza elbírja-e egy új családtag-
gal kapcsolatban felmerülő költségeket? 
A költségvetés tervezésénél ne csak a 
vételárat vegyük figyelembe, hanem az 
egyéb járulékos költségeket is. Havi ete-
tési-, alomköltség, táplálék kiegészítők, 
kozmetikai, állatorvosi, gyógyszer kiadá-
sok stb.

Ha a fentieket átgondoltuk és a vásárlás 
mellett döntünk, akkor alaposan nézzünk 
körül, ne a pillanat hatása alatt hozzuk 
meg végleges elhatározásunkat. Az in-
terneten, szaklapokban és állatkereske-
dések felkeresésével válasszuk ki azt a 
helyet, ahol majd vásárolni kívánunk. Az 
adásvétel előtt látogassuk meg többször 
a helyet, ahonnan vásárolni kívánunk, 
figyeljük meg az állatok tartási körülmé-
nyeit, általános állapotukat, kondíció-
jukat és szőrzetüket. Állapodjunk meg 
előre az elhozatal időpontjában és ad-
dig szerezzük be a tartáshoz szükséges 
kellékeket (eleség, itató, etető edények, 
fekhelyként szolgáló kosarak, szállító ko-
sarak, ketrecek, terráriumok). Kutya és 
macska vásárlása esetén tanulmányoz-
zuk át a helyi önkormányzat állattartási 
rendeletét, hogy a későbbiekben adódó 
kellemetlenségektől, esetleg szankciók-
tól megkíméljük magunkat. Ha társasház-
ban lakunk, akkor értesítsük közvetlen 
szomszédainkat állattartási szándékunk-
ról, nehogy emiatt a jó kapcsolat helyét 
az örökös haragnak adjuk át. Ha már 
minden készen áll az új családtag fogadá-
sára, akkor mehetünk az átvételére. Min-
den esetben írjunk adásvételi szerződést, 
mivel nem csak az állat, hanem pénz is 
gazdát cserél. A szerződéssel a tulajdo-
nosváltás előtt már meglévő problémák 
könnyebben bizonyíthatóvá válnak. Az 
első napokban érdemes állatorvost felke-
resni, aki az állatot átvizsgálva meglévő 
betegségekre, hibákra irányíthatja rá a 
figyelmet és a tartással, táplálással, ne-
veléssel, betegségek megelőzésével kap-
csolatban hasznos információkkal láthat-
ja el az új tulajdonost. 

• Példaként álljon itt néhány 
állatfaj tartátására vonatkozó havi 
költség: 
hüllő, rágcsáló, madár: 1.000 - 
3.000 Ft, macska 3.000 - 10.000 Ft, 
kutya 5.000 - 25.000 Ft.

• Az állatorvosi költségek az aláb-
bi módon alakulnak: 
hüllő, madár, rágcsáló: 2.000 - 
15.000 Ft, kutya, macska: 4.000 - 
100.000 Ft (beleértve a műtéti és 
kórházi ellátásokat is). 

• A kutyák, macskák megelőző 
egészségvédelmi költségei (oltás, 
féreghajtás, kullancsirtás) éves 
szinten 10.000 - 40.000 Ft. 

Ezen költségek kikerülhetetlenek, így 
a számvetésünkbe ezeket is kalkulál-
juk bele. Mindenkinek felelősségtel-
jes, boldog együttlétet kívánok!
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tippek az ünnepek idejére
Az ünnepek közeledtével kérjük, szívlelj meg néhány jó tanácsot, hogy az 
együtt töltött idő az otthon melegében, ne pedig állatorvosnál, állatkórház-
ban teljen… 

Az év vége felé egyre intenzívebbé 
válik a petárdázás, amit a legtöbb 
kutya rémülettel fogad. Az utcán 

szabadon sétáltatva a riadalom gyakran 
baleseteket okoz azzal, hogy a hirtelen 
megijedt eb autó elé rohan. Érdemes eb-
ben az időszakban a rendszeres sétához 
szokott nyugodt vérmérsékletű kutyát is 
pórázon sétáltatni a balesetek elkerülése 
végett. A labilis idegrendszerű kutyák a fé-
lelemtől kiszámíthatatlan viselkedésűvé 
válhatnak, sőt esetleg epilepsiás görcs-
rohamokat is produkálhatnak ijedtükben. 
Idősebb szervi betegségben (főleg szív és 
tüdőbetegségben) szenvedő állatokat is 
jobban megviselhetik az ilyen stresszhely-
zetek. Érdemes ezekben az esetekben 
egy állapotfelmérést készítetni az állator-
vosunkkal és romlás esetén gyógyszeres 
kezeléssel stabilizálni a beteg állapotát. 
Idejében szerezzünk be idegrendszeri 
nyugtató készítményeket, amelyek ma-
napság már nem csak gyógyszerek formá-
jában érhetőek el, hanem gyógynövény ki-
vonatos összetételben is léteznek. 

Gondoljunk előre kedvencünk 
ünnepek alatti elhelyezésére 
is. Ha elutaznánk és társunkat 

nem kívánjuk utaztatni, akkor idejében 
foglaljuk le panziós helyét, mert év vé-
gén ezen intézmények is helyszűkében 
vannak. 

Év vége felé több az elveszett, 
elcsavargott kóbor eb is. A köny-
nyebb gazdára találás végett 

érdemes microchip-pel megjelölni és az 
országos adatbázisban regisztráltatni 
kedvencünket.

Az ünnepek a nagy lakomák 
jegyében telnek, de zsírosabb, 
fűszeres falatoktól kíméljük meg 

állatainkat is, ha a másnapokat nem 
szőnyeg, padló és lépcsőház takarítás-
sal szeretnénk eltölteni. A húsok után 
képződött temérdek mennyiségű csontot 
sem tanácsos kutyánkkal feletetni, mert 
előfordulhat, hogy utána állatorvossal 
kell kibányásztatni a beleszáradt csontos 
székletet. A desszertekkel is óvatosan 
bánjunk, a csokoládé (főleg az ét) kutyák 
esetében mérgező, így a karácsonyfa 
alatt ülve se játszunk olyat, hogy a dobott 
szaloncukorból hányat tud egyből lenyelni 
szeretett ebünk. 

A karácsonyfa díszítésekor 
tartsunk távol kedvenc macs-
kánkat is, mert a hosszú, 

fényes, csillogó díszek vonzzák őket. 
Fonalgombolyag módjára gurítják, po-
fozzák őket és gyakran a játék végén a 
gyomorban vagy a bélrendszerben van 
a végállomás. Ekkor már a bélelzáródás 
ritkán kerülhető el, ráadásul még egy

orvos számára is nehéz ennek az alatto-
mos betegségnek a felismerése. 

Ezeket megszívlelve nyugodtan várhat-
juk a közelgő ünnepeket!
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A felelős állattartók magazinja
állatorvosi rovat 

betegségek, tanácsok, megelőzés
A felelős állattartók magazinja

légúti problémák
A téli időjárás kedvez a légúti megbetege-
déseknek, amelyet a gyógyító munka so-
rán az esetek halmozódásában is észlelni 
lehet. A kutyák és macskák körében is egy-
re több a köhögő, tüsszögő állat. Sokan 
nem is sejtik, hogy ezeket a betegségeket 
cseppfertőzés formájában el is kaphatják 
kedvencüktől, vagy épp ellenkezőleg, át is 
adhatják neki.

Mi lehet az időjárás szerepe a beteg-
ségek terjedésének elősegítésében? A 
belélegzett hideg levegő miatt az orrjá-
ratokban, toroktájékon és a légcsőben a 
nyálkahártyák áthűlnek, ereik szűkülnek 
és a rosszabb vérellátás miatt ezen szer-
vek helyi ellenálló képessége jelentősen 
csökken. A rosszabb védekezőképesség 
kedvez az itt élő és a környezetből bejutó 
kórokozók elszaporodásának. A másik 
fontos tényező a kórokozók terjedésében 
a magas páratartalom. A tüsszentés 
vagy köhögés során vírusok és baktériu-
mok százezrei jutnak a levegőbe és hosz-
szú ideig a páracseppeken lebegnek. Ez 
alkalmat ad más élő szervezetbe történő 

bejutásra. A kórokozók környezetében 
való túlélésének is a magas páratartal-
mú 10-20 fokos hőmérséklet kedvez.

Mely szervek betegségei alakulhatnak 
ki és milyen tünetekkel járnak? A leg-
szembetűnőbb tünetekkel az orrgyulladás 
jár. Az orrból először vízszerű, majd ké-
sőbb egyre sűrűbb zöldessárga váladék 
ürül, az orrjáratok eldugulása miatt egyre 
többször rohamszerű prüszkölés, tüsszö-
gés gyötri az állatot. Az orrjáratok vála-
dékkal való feltelése miatt a szaglását is 
elveszíti, ami étvágycsökkenést okozhat. 
A könnycsatornán keresztül a szem fer-
tőződése is kialakulhat, ami kötőhártya 
gyulladásban nyilvánulhat meg.

A torok- és mandulagyulladás esetén a 
nehezített nyelés tünetei dominálnak. 
Az állat krákog, kaparja a nyaktájékát, 
nyújtott nyakkal nyel, sűrűn nyeldekel, 
időnként nyálkás, fehér habot hányhat. 
A fájdalmas nyelés miatt az étvágy csök-
kenhet. Gyakori a rekedtség vagy a hang-
képzés elvesztése.

A gégetájék gyulladása súlyos tünete-
ket okoz, amely fulladásban, nehezített 
légzésben és köhögési rohamok kép-
ében jelentkezik. A légcső és a hörgők 
gyulladására a kínzó köhögési rohamok 
hívják fel a figyelmet. Nagy mennyiségű 
hurutos váladék felhalmozódása esetén 
súlyos légszomj is kialakulhat. Ezen be-
tegségek elhanyagolása esetén gyako-

ri szövődmény a tüdőgyulladás, amely 
magas lázzal, nagyon rossz közérzettel 
és súlyos nehezített légzéssel jár. Gyak-
ran még hatékony kezelés mellett sem 
menthető meg az állat élete.

Az elhanyagolt légúti betegségeknek gya-
kori alattomos szövődménye a szívbillen-

tyű- és a rheumás ízületgyulladás. Bár-
milyen banálisnak is tűnik a tüsszögés, 
köhögés, keressük fel állatorvosunkat a 
későbbi szövődmények elkerülése érde-
kében!

Dr. Paál Csaba
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A felelős állattartók magazinja terápiás kut yamasszázs
A felelős állattartók magazinja

kutyamasszázs
Masszázzsal az ízületi problémák ellen!

A kutyáknál hasonlóan, mint az emberek-
nél sok esetben fordulhatnak elő ízületi 
problémák. Ezek több okból is kialakulhat-
nak: függ a fajtajellegtől, mérettől, kortól 
és egyéb tényezők is befolyásolhatják az 
ízületi betegség kialakulását, amik más-
más formában jelentkeznek. Azonban nem 
árt tudni, hogy a legtöbb ilyen probléma or-
vosolható úgynevezett konzervatív kezelé-
sekkel is. Nem szükséges azonnal műtéti 
beavatkozás, illetve drága gyógyszeres 
kezelés. Sokszor már masszázzsal, vagy 
más terápiás kezeléssel is orvosolhatjuk a 
problémát, vagy nagyon sokat javíthatunk 
a kutyus állapotán, sőt sok esetben telje-
sen meg is szüntethetjük a problémát.
Az állatorvosok tapasztalatai szerint, a 
problémák már kölyökkorban kialakul-
hatnak. Ennek oka, hogy a növekedési 
periódusban sokkal érzékenyebbé válnak 
az ízületek. Ez különösen 8-9 hónapos 
korban jelentkezik, mikor az intenzív fejlő-
dés akár ízületi fájdalmat is okozhat. Sa-
ját tapasztalatom szerint ez a nagytestű 
fajtákra még jellemzőbb. Az ok eredhet 
a hiányos táplálásból (kevés kalcium és 
vitaminok), illetve a növekedési problé-
mákból, amelyek olyan laza ízületekhez 
vezetnek, amik később nem bírják el a nö-
vekedéssel járó terhelést. Az ilyen ízületi 
fájdalmaknak hosszas a lefolyása, ugyan-
is a fájdalom körbemegy az egész testen: 
az egyik lábat követi a másik és így to-
vább. Legjellemzőbb részek a mellső láb 
könyök része és a csípő környéke. Ilyen 

esetben nagyon szépen kezelhető a prob-
léma masszázzsal, annak fájdalomcsilla-
pító hatása miatt. A masszázst, kiegészít-
ve megfelelő táplálással felhasználhatjuk 
az ízületek állapotának javítására, hiszen 
a masszázs szervezetre gyakorolt regene-
ráló hatása közismert.

A felnőttkori ízületi megbetegedések faj-
tái főleg a kistestű, hosszú gerincű kutyá-
kat érintik. Náluk gerincízületi probléma 
jelentkezhet, mivel a test súlya a gerincet 
terheli, ami gyakran bénuláshoz vezethet. 
Sokszor akár a gerincsérv kialakulásának 
is forrása lehet, ha az ilyen fajtájú kutyus, 
pl. tacskó sokat jár, futkos a lépcsőn, vagy 
ugrál az ágyról, kanapéról. Ilyen esetben 
szintén tudunk fájdalmat csillapítani a 
masszázzsal, és ha már kialakult a baj és 
műtétre került sor, akkor a masszázsnak 
az ez után következő rehabilitációban is 
kiemelt jelentősége van. 
A felnőttkorban megjelenő ízületgyenge-
ség függ a kutya fajtájától, alkatától is. 

Eme okok miatt jelentkező csípőízületi 
problémák, pl. németjuhászoknál, boxe-
reknél, rotweilereknél vagy egyéb más 
nagytestű kutyáknál a legjellemzőbb, hi-
szen ezek a fajták erre való hajlammal 
születnek. Legtöbb esetben a kutyus 
nem bénul le csak a járása deformálódik, 
„ugrálóvá” válik. Amikor ezek a tünetek 
megjelennek, azonnal elkezdhető a masz-
százskezelés és ez által könnyebbé tehet-
jük a kutyánknak a napi mozgását. Rend-
szeres masszázzsal pedig kiválthatjuk 
akár a gyógyszeres kezeléseket is! Ezzel 
egy rakás egyéb probléma megelőzhető.
A következő életszakasz az öregkor. Ekkor 
a kutyáknál hasonló ízületi problémák je-
lentkeznek, mint az embernél, például a 
kopások, reumatikus problémák, melyek 
megkeseríthetik a kutyus és a gazdi életét 
egyaránt. Az öregkori ízületi betegségek ki-
alakulása függ a kutya tartásától is, mert 
például egy betonkennelben tartott kutyá-
nak öregkorában gyakran vannak ízületi 
problémái. Az idős kutyákat kímélni kell a 
fárasztó munkavégzéstől, a lépcsőzéstől 
és a futtatástól. A rendszeres masszázs 
ebben az esetben is csodákra képes! Se-
gítségével megkímélhetjük kutyusunkat a 
szteroidos kezelésektől, valamint a fájda-
lomcsillapítás hatására az élete kelleme-
sebbé is válik.
Ebben az időszakban ér-
demes a megelőzésre he-
lyezni a hangsúlyt. A nagy-
testű kutyáknál 7-8 éves 
korban érdemes elkezdeni 
a masszázst az időskori 
ízületi problémák elkerü-
lése érdekében. Innentől 
kezdve ez egy rendszeres 
masszázskezelést jelent, 

ami nagyon kellemes a kutyusoknak és 
szeretni is szokták (de erről majd később 
részletesen írok). A rendszer nem feltét-
lenül jelenti a napi elfoglaltságot. Ha idő-
ben elkezdődik a kezelés, akkor a havi 
egy-két alkalom is megfelelő lehet. Ezt 
persze kutyája és gazdija válogatja!

Ha felfedeznek bármilyen jelet kutyá-
jukon, ami ízületi problémára utalhat, 
konzultáljanak egy állatorvossal vagy 
keressenek meg az Ebcsont Masszázs 
Odúban! Minden kérdésükre a legjobb 
tudásom szerint válaszolok.

Még jobb, ha te magad tudod elvégezni a 
masszázskezelést a kutyusodon, mert se-
gíti a kettőtök közti jobb kapcsolatot. Eb-
ben segítünk neked 2017 január 21-én 
a gazdik számára tartott tanfolyamunk-
kal, melyről bővebben olvashatsz honla-
punkon, a www.ebcsontodu.hu/gazdik-
nak címen. Vágd ki a kupont is és hozd el 
a tanfolyamra, így 10% kedvezményben 
részesülhetsz.

Tisztelettel: Schmidt Henry
Terápiás kutyamasszőr
Ebcsont Masszázs Odú
www.ebcsontodu.hu
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A felelős állattartók magazinja
könyvajánló

A felelős állattartók magazinja

gyógynövényekkel 
gyógyulnak a kutyák!
Nem újdonság négylábú barátainknak gyógynövényeket adni, ha betegek 
vagy rosszul érzik magukat. Sok kutyatulajdonos hallott már erről, de keve-
sen tapasztalták meg a herbák jótékony hatását a saját kutyájuk életében.

A szakszerűen összeállított 
gyógynövény-keverékekkel 
gyakran a krónikus, nem, 
vagy nehezen javuló beteg-
ségek is sikeresen kezelhe-
tők, valamint a mindennapi 
méregtelenítés is egyszerű-
en megvalósítható. Erről és 
még sok érdekes, praktikus, 
a hétköznapokban is hasz-
nálható témáról ír az agrár-
mérnök-állatorvos szerzőpá-
ros a 2016. novemberben 
megjelent sikerkönyvében.

Minden kutyabarát és gazdi 
könyvespolcán ott a helye e 
csodálatos és hasznos témák-
ban gazdag könyvnek, mely-
ben többek között válaszokat 
kaphat az olvasó a melyiket? 
mikor? és miért? kérdéseire is.

További információk:
www.fitocanini.hu

hidegre romló ízületi gyulladás, 
sántaság
Középkorú vagy idősebb kutyák esetében 
gyakran megfigyelhető, hogy sok fekvést 
követően az állat mereven, fájdalmakkal 
mozog, akár hely-, akár helyzetváltozta-
tásról van szó. 
Sok idős kutyánál a hideg időjárás, a tél 
beköszönte hozza magával az állapot-
romlást. Az általunk használt „melegítő 
hatású” recept szó szerint megfiatalítja 
az idős, merev mozgású, sántikáló, bice-
gő kutyákat.
Amikor a kutya ízületi gyulladása miat-
ti sántasága fokozódik hideg /szeles/
nedves időjárás esetén, vagy hosszabb 
pihenők után, akkor hideg sántaságról 
beszélünk. Ez egy energetikai fogalom, 
elsősorban az érintett részek lokális vér-
keringésével és gyulladásával függ össze.

HErbA-Tár
Mivel a gyógynövények egyik fontos 
energetikai jellemzője, hogy tudnak 
hűteni (pl. borsmenta) és tudnak 
melegíteni (pl. fahéj), így célszerűen 
két különböző módon kezelhető az 
ízületek gyulladásos elváltozásaival 
járó sántaság. Külsőleg lokálisan 
használható az érintett területen a 
rozmaring-illóolajjal elkevert árnika 
tinktúra, mely vérbőségkeltő tulaj-
donsága révén melegítő hatású.

Hideg sántaság esetén a test bemelege-
dése vagy a környezet hőmérsékletének 
emelkedése, tehát a meleg javít a kutya 
állapotán, a tünetek olyankor kevésbé 
szembeötlőek. A melegítőmasszázst, hő-
sugárzó lámpát és a meleg takarót sze-
reti az állat. 

FigyElMEzTETéS
Minden ízületi problémánál gondol-
ni kell a méregtelenítésre, mint a 
szervezet öngyógyító mechanizmu-
sának egyik alappillérére.

A kutyák hideg sántaságánál általában 
olyan gyógynövényreceptre van szükség, 
mely hosszú távon is biztonságosan ad-
ható. Egy ilyen recept gyógynövényei kö-
zött vannak gyulladáscsökkentő, fájda-
lomcsillapító, vizelethajtó és perifériás 
vérkeringést serkentő drogok. 

Forrás: Marton Zsófia - Dr. Szilágyi Máté:
Gyógynövények kutyáknak
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A Spirit of Nature termékcsaláddal a ned-
ves állateledelek egy új kategóriáját te-
remtettük meg. A hipoallergén termékben 
egyesül a szuperprémiumokra jellemző 
minőség és a vevő számára elérhető legjobb 
ár. A Spirit of Nature termékek csirkehús 
és glutén felhasználása nélkül készülnek, 
ezen felül olyan speciális gyógynövény 
keveréket tartalmaznak, amely megszün-
tetheti az eleségintoleranciát, valamint az 
érzékeny emésztést kiváltó okokat.
A keverék 18 féle gyógynövényből áll, me-
lyek az általános immunerősítés mellett 
védik a kutyák szervezetét a környezetben 
található méreganyagokkal szemben, va-
lamint segítenek a mérgek kezelésében, 
ártalmatlanításában és fokozzák azok mi-
előbbi kiürülését a szervezetből. Így az 
állat egészsége és vitalitása sokáig magas 
szinten maradhat gazdája nagy örömére.

A termékeket az alábbi ízekben gyártjuk: 
st rucch ús és édesburgonya, vaddisznó, la-
zac és tonhal, bárány és nyúlhús. Az ele-
ségben tökéletes egyensúlyban van a mi-
nőségi alapanyagokból rendelkezésre álló 
energia és az emésztési problémákkal küz-
dő kisállatok szempontjából nagyon fontos 
könnyen emészthető összetétel.

A Spirit  of Nature termékcsaládot nem csak 
azoknak a kisállatoknak ajánljuk, akik ele-
ségintoleranciával vagy érzékeny emész-
téssel küzdenek, hanem minden olyan 
kutya és macsk a számára, akiket gazdái 
szeretnének magas színvonalon, kiváló mi-
nőségű termékkel táplálni. A termékben a 
válogatott, kiváló minőségű húsalapanya-
gok mellett megtalálhatóak még különfé-
le gyümölcsök, zöldségek, barna és fehér 
rizs, édesburgonya és vörös áfonya.

FRUITS

GLUCOSAMINE
CHONDROITIN

ANTIOXIDANTS

CHICORY

CRANBERRY

CHICKEN
FREE

OMEGA 3 &
OMEGA 6

GLUTEN
FREE

IMMUNE
STIMULATORS

A Spirit  of Nature nem tartalmaz szóját, 
mest erséges ízfokozót, színezéket, valamint 

tartósítószert és aromát sem.

A kedvenceik ragadozó 
életmódjához tökéletesen 
igazodik a húsgombócok 

kiemelkedően magas, 
75%-os húst artalma.
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horoszkóp

A felelős állattartók magazinja

kutyahoroszkóp
A születés időpontja nem csak az emberek esetén határozhatja meg az 
egyes személyiségjegyeket. Ahhoz, hogy jobban megismerhesd házi kedven-
cedet, érdemes tudni mi jellemző a „csillagjegyére”, na és persze, hogy mit 
várhatsz Tőle a következő évben.

Az év elején érkező kis családtag kivá-
ló eredményekre képes, tisztességesen 
elboldogul mindennel, amit csak megkí-
vánsz tőle. Egy körültekintő és megfontolt 
állatkával van dolgod, a türelem megtes-
tesítőjével, épp ezért mindig eléri majd a 
célját, hiszen bőven elegendő időt is szán 
rá. Jellemzően elég rámenős tud lenni, 
és kitartóan ugat, ha valami nem tetszik 
neki. Határtalan önbizalommal jutalmaz-
zák az égiek, talán némi beképzeltséggel 
is, de lesz is mire annak lennie, ugyanis 
hatalmas szívének hála - többek között – 
a kisebb kutyusokat és cicusokat is pár-
tolja. Rendkívül jó életre szóló kapcsolatot 
alakíthat ki a Bak, a Bika, a Szűz, a Halak 
és a Skorpió jegyében született gazdikkal.

 
Kutyusod elnyeri az emberek tiszteletét, 
mert személyiségéből adódóan nem vi-
seli el a szigorú megszorításokat. Nagyon 
magabiztos és barátságos, ugyanakkor ki-
fejezetten kíváncsi és közvetlen is. Jól ta-
nítható és néhány stílusjegyben hasonlít is 
az augusztusban született ebekre. Ő sem 
szeret támadni, sokkal inkább védelme-

ző, de emellett intelligens és önálló. Saját 
maga választja meg magának gazdáját, 
nem pedig fordítva. Lakásban és kertben 
is egyaránt tartható, mindössze kellő mé-
retű teret kell biztosítani számára. Nagyon 
jól kijön a Vízöntő, az Ikrek, a Mérleg, a Kos 
és a Nyilas jegyében született gazdikkal. 

Igazi kalandor, egy kísérletező szellem, 
amit ismét be is bizonyít Neked 2017-ben. 
Kiváló intuíciójának köszönhetően min-
dig megérzi, hogy mi fog történni körülöt-
te, így bátran bízhatsz a megérzéseiben! 
Kedvenced jó megfigyelő, kicsit hasonlít a 
természete a cicákéhoz, hiszen rejtélyes 
és rendkívüliek a képességei. Érzékeny 

és finom, gyorsan érzékel minden hangu-
latváltozást. Imád játszani, segítőkész, és 
mindig figyelmes. Nem szeret unatkozni, 
ezért a legjobb, ha mindig kitalálsz neki 
valamilyen játékot! Kapcsolata különösen 
harmonikus a Halak, a Rák, a Skorpió, a 
Bika és a Bak jegyében született gazdikkal. 

Házi kedvenced akár egy kis zsarnokká is 
válhat, ha nincs megfelelő kezekben. Sze-
reti a kalandokat, néha túlságosan is vak-
merő, ami nézeteltéréseket szülhet ket-
tőtök közt. Impulzív és erélyes, sőt néha 
még idegesítő is a kutyuska. Lobbanékony 
természetéből fakadóan heves érzelmi ki-
törésekre számíthatsz. Nagyon domináns 
kis állatka, szabadelvű és öntörvényű. A 
kutyák között igen célratörő és tudatos, 
gyakran fitogtatja az erejét. A szimpla sé-
táltatás is kalandtúrává változhat mellet-
te, ha összekap egy másik négylábúval. 
Született vezetőként hajlamos az önző, tü-
relmetlen és zsarnoki viselkedésre. Reme-
kül összeillik az Oroszlán, a Nyilas, az Ikrek 
és a Vízöntő jegyében született gazdikkal. 

Kutyusod társaságkedvelő és nagyon 
kötődik kétlábú családtagjaihoz, ebből 
fakadóan gyakran hajlamos lesz a félté-
kenységre. A nyugodt életvitelt kedveli, 
rengeteget eszik, emiatt könnyen el is híz-
hat. Erős jószág, ráadásul rendíthetetlen 
és kitartó. Érezheted néha, hogy zsarnok 
és makacs, ám ezt bőven kompenzálja, 
mikor megnevettet. Ha kedvére teszel, 

jókedvű és szót fogad, ám ha fegyelmezni 
akarod, lecövekel akár az úttest közepén 
is! Képes háttal leülni Neked, és hiába kö-
nyörögsz neki, még a füle botját sem moz-
dítja. Jó tulajdonságai közé tartozik azon-
ban, hogy nagyon hűséges és barátságos 
ebecske. Nagyon 
jól kijön a Bika, 
a Szűz, a Bak, a 
Rák és a Halak 
jegyében született 
gazdikkal. 

Zajos és fürge időszakát éli négylábú bará-
tod, állandó felügyeletet és szórakoztatást 
igényel, mert erős a szabadságvágya pusz-
tán időtöltésből is. Ugató kutyus, nagyon 
szereti az emberi társaságot, állandó törő-
désre és játszadozásra vágyik, de õ is szó-
rakoztat. Viccből is képes gyorsan eltűnni 
a szemed elől, ha póráz nélkül sétáltatod. 
Mindene a játék, visszahozza a labdát, pa-
pucsot, újságot vagy a gumicsontot. Örök 
kutyagyerek marad. Azonnal megtalálja a 
közös hangot az Oroszlán, a Bak, a Nyilas, 
a Vízöntő és az Ikrek jegyű emberekkel. 

Nagyon ragaszkodik majd a családhoz, 
főleg a gazdihoz, mert rá falkavezérként 
tekint. Nem lesz vele sok gondod, óvja 
és védeni fogja szeretteit, különös te-
kintettel a gyerekekre. A legérzékenyebb 
pajtás, készséges és türelmes, de mindig 
a középpontban szeretne lenni. Nagyon 
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határozott, ha épp nem sértődött meg va-
lamin a kis lelke. Ugrándozni is szeret, és 
imádja a macskákat. Ha fincsi fekhelyet biz-
tosítasz neki az ágyad mellett, és folyamato-

san simogatod, nem lesz vele semmi gond. 
Jól kijön a Rák, a Skorpió, a Halak, a Szűz és 
a Bika jegyében született gazdikkal. 

Rendkívül domináns szerepet akar betöl-
teni, úgy a többi kutyával, mint gazdájával 
szemben, ezért mindig is igyekezni fog fe-
lülkerekedni és vezető szerepre szert tenni. 
A legvidámabb természetű kutyus, nagyon 
barátságos, és tele van energiával. Bátor 
és merész, ennek ellenére nem támad, 
csak védelmez. Kitűnően lavíroz a kutyák 
társadalmában, méltósága megkérdőjelez-
hetetlen. Hűséges, nagyon tud bújni, adni 
és kapni is egyaránt szeret. Jól tanítható és 
mindig örömet okoz! Jól kijön az Oroszlán, 
a Nyilas, a Kos, a Mérleg és az Ikrek jegyű 
emberekkel. 

Nagyon szófogadó, igyekvő, és mindig 
igyekszik a kedvedben járni. Ha kutyád 

kora ősszel jött világra, nagyon okos ál-
latra tettél szert. Végtelenül higgadt és 
kiegyensúlyozott, jól tanítható, és gyors 
felfogású, a kutyaiskola igazi büszkesé-
ge. Soha nem tudod kihozni a sodrából, 
emelt fővel sétál végig egy egész macs-
karaj előtt is anélkül, hogy megrezzenne 
akár a bajsza vége! Azonnal megtalálja 
a közös hangot a Szűz, a Bak, a Bika, a 
Skorpió és a Rák jegyű emberekkel. 

Kutyusod egy falkában nem alfa, de nem 
is omega, a rangsorban mindig a biztos 
középső pozíció betöltésére törekszik, így 
nagyon ajánlott azoknak az egyedül élő 
embereknek, akik egy társasági kutyában 
keresik legjobb barátjukat. Embereket, 
állatokat egyaránt imád. Ne hanyagold el 
soha, mert azonnali és iszonyú hangos 
ugatással jelzi, hogy nem stimmelnek a 
dolgok köztetek! Ha nincs rá kellő időd, 
inkább ne válassz októberi születésű ku-
tyust, mert nem tűri, hogy ne foglalkozz 
vele! Rendkívül jó az összhang a Mérleg, a 
Vízöntő, az Ikrek, Nyilas és Oroszlán jegy-
ében született gazdikkal. 

Csendes, nyugodt, amolyan csupa szív 
kutyuli, bár hajlamos a féltékenységre, 
ezért mindig figyelj arra, hogy szeretettel 
és törődéssel vegyed körül, máskülön-
ben a féltékenység akár depresszióhoz 
és viselkedési problémákhoz is vezethet! 

Szenvedély jegyében született négylábú 
a novemberi kutyus. Tele van életerővel, 
lobbanékony és heves. Sokszor minden 
lében kanalat játszik, arrébb sem tudod 
tolni. Ennek ellenére kötelességtudóan 
viselkedik. Vigyázz, mert érzékeny a lel-
ke! Sokszor még depressziós is lehet, ha 
nem érted meg őt! A Skorpió, a Halak, a 
Rák, a Bak és a Szűz gazdi való mellé! 

Kis kedvenced mindig készen áll arra, 
hogy újra- és újra felfedezze a világ is-
mert és ismeretlen szegleteit, ezért némi 
szigort, és állandó odafigyelést igényel 
majd. Szabadelvű, mint a tüzes áprilisi 
és augusztusi kutyusok, született farkas. 

Ha szabadban lehet, azonnal kalandoz-
ni kezd, szaglász, keresi a veszélyt, nem 
nagyon szeret játszani, inkább magányos 
fajta. Kifejezetten távolságtartóan visel-
kedik és kertben érzi jól magát. Ha Te 
sem szeretsz játszani, jó választás. Szin-
te szavak nélkül is megértik egymást a 
Nyilas, a Kos, az Oroszlán, a Vízöntő és a 
Mérleg jegyében született gazdikkal.
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a miskolci spider mentőcsoport 
ezen az éven 20 éves 
fennállását ünnepli 
2016-os évben megemlékeztek egykori hű társaikról:

Ők mindannyian az emberek szolgálatába állították életüket. Azért, hogy az 
eltűnt emberek keresésére induljanak. Szárazföldön, vízen, romok alatt, élő és 

halott személyek keresésére szakosodtak, hogy segítsenek az utolsó utáni 
pillanatban is itthon és külföldön egyaránt.

A Spider mentőcsoport 20 éves működéséhez nagyban hozzájárult az emberek 
adóinak 1%-a. Köszönjük szépen a megmentettek nevében is!

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet Kíván a Spider Mentőcsoport!

Erős Csepi

Roni

Mancs

Radar

Viking

Sumák

20

2016 augusztusában, 12 éves 
korában Negro is eltávozott a 
mentőcsoport kötelékéből 

akinek a helyét Hope, a 
16 hetes németjuhász vette át 



28


