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HObby

Náš čtyřNohý kamarád má Někdy zdravotNí problémy. Některé 
z Nich zvládNeme sami. Jak Na to, radí prvNí díl domácího lékaře 
pro psy.

Když má pejsek problém

lým masem, jako jsou kuřecí prsa, 
nebo jen s kuřecím vývarem. Na 
průjem můžete nasadit například 
Smectu, která je účinná na více typů 
průjmu. Když průjem a zvracení pře-
trvává déle než dva dny a v případě, 
že objevíte ve stolici krev, neprodle-
ně navštivte zvěrolékaře.

...pes kulhá – nejprve ohledáme 
postiženou nohu, zda nemá zaražený 
nějaký trn, sklo apod. Zjistíme, jestli 
nemá tržnou ranku, řez a případně 
ránu vyčistíme například roztokem 
Betadine. Noha je na první pohled 
v pořádku, a přesto se na ni pes 
nemůže postavit? Je třeba nasadit 
klidový režim. U mladších psů to 
může být růstové, je třeba pejska 
do samotného roku života vůbec 

V případě nějakého pro-
blému u psa je vždy 
lepší konzultace  se 

zvěrolékařem a danou situaci řešit 
individuálně. V dnešní době  ale člo-
věk musí platit už ve chvíli, kdy vzal 
pouze za kliku veterinární kliniky. 
Proto přinášíme pár rad a zkušenos-
tí, které vám mohou s vaším čtyřno-
hým kamarádem pomoci.

Co dělat, když… 
...má pes průjem⁄zvrací – 

v první řadě musíte vysadit stravu 
a psovi dopřát dostatek tekutin, aby 
nebyl dehydrovaný. Hladovku naor-
dinujte na 24 hodin. Velmi hladovým 
a naléhavým psům můžete podávat 
suchou rýži, případně s vařeným bí-

nezatěžovat. Doporučuji psa nosit 
do schodů, omezit veškeré skákání, 
časté běhání a měnění směru, to vše 
může být zátěž pro klouby a může 
způsobit problém pro správný vý-
vin. Někdy je třeba nasadit podpůr-
ný lék⁄doplněk stravy, kterých je na 
trhu plno.  Mladé psy bych zbytečně 
nevystavovala rentgenovému záření, 
ale dospělé psy je třeba řádně vyšet-
řit, zda nemají například dysplazii, 
 a poradit se s odborníkem.

...pes snědl nějaký předmět – 
ano, i to se může stát. Spousta chova-
telů a majitelů pejsků už ví, že musejí 
dávat pozor, jaké hračky psovi dáva-
jí. Proto když už se taková věc stane, 
musí se začít ihned řešit. Když je 
předmět malý a je šance, že ho pejsek 



bez problémů vykálí, je dobré podpořit 
proces trávení zelím. Předmět se zelím 
obalí a jde pak lépe ven.  Poté je třeba 
sledovat výkaly, zda se předmět objeví. 
Dále je možnost vyvolat u psa zvracení a 
následně podat aktivní uhlí. Toto řešení 
je možné v případě, že pes předmět ješ-
tě nestrávil, tedy do hodiny po sežrání. 
Někdo doporučuje podat psovi vodu se 
solí, ale sůl psovi moc neprospěje a navíc 
to u některých jedinců ani zvracení ne-
vyvolá.  Proto je ověřeným „dráždidlem 
ke zvracení“ 3% peroxid vodíku. Malou 
dávku (1–4 lžičky) nabrat do injekční 
stříkačky a vstříknout ji psovi do tlamič-
ky. Výsledek se dostaví okamžitě. Pero-
xid v žaludku vypění a pes ihned vyzvrací 

celý jeho obsah. Zacházet se s ním musí 
opatrně a určitě je lepší takovéto situaci 
předcházet. Pejska je třeba hlídat, aby 
se pěnou nezadusil. Ověřená metoda je 
morfium, které mu píchne zvěrolékař 
a efekt je téměř stejný, akorát pro psa 
náročnější, celý následující den je utlu-
men – dá se aplikovat též v případě, že 
předmět nebyl stráven.      

V příštím dílu se dozvíte, jak postu-
povat, když má fena falešnou březost, 
když pes nechce jíst a má nechutenství  
a jak psa správně ošetřit, když byl po-
kousán. Sledujte LETNÍ INSPIRACI.

ANETA KUNCOVÁ
www.chester-sway.cz

In
ze

rc
e 

 A
12

10
0

27
54

 


