Kutyahideg időjárás

Állati

Súlyos mínuszokban, igazi kemény téli
időben felmerül a kérdés, kedvenceink
vajon hogyan viselik a zimankót, az időjárási megpróbáltatásokat.

A hideg időjárás tolerálásában nagy különbség van fajta, életkor, tartási mód szerint kedvenceink körében. Alapvetően egy
egészséges, jó immunrendszerű kint tartott
állat, aki hozzászokott az időjárási viszonyokhoz, jól alkalmazkodik a kemény mínuszokhoz is. Természetesen ez testtömeg és
szőrzet függvénye is, mivel egy nagytestű,
hosszú szőrű állat sokkal jobban képes a
testhőmérsékletét élettani szinten tartani
még extrém körülmények között is, mint
egy kistestű vagy rövid szőrű állat. Bizonyos kutya fajták (bernáthegyi, berni pásztor, husky, malamut stb.) kifejezetten havas,
hideg körülményekhez szokottak genetikájuknál fogva. Mindazonáltal ha kedvencünk
inkább benti életmódot folytat, netán apró
testű vagy nagyon fiatal/idős, netán valamilyen betegségben szenved, akkor bizony

akár életveszélyes is lehet a téli hidegben
való huzamosabb kint tartózkodás.
A szervezet, különböző védekező funkcióival (izomremegés, szőrborzolás, ös�szegömbölyödés, keringés átrendeződés
stb.) egy darabig képes fenntartani az
életfontosságú szervek megfelelő hőmérsékletét (normál testhőmérséklet) azonban egy határon túl már ezek sem képesek kompenzálni a külső hideg hatásokat
és a szervezet hypotherm állapotba kerül,
amikor minden szerv funkciója romlik, és
súlyos esetben elhulláshoz vezethet.
A hypothermia a szervezet egészének
kihűlését jelenti, azonban előfordulhat
egyes szervek, különösen a rosszabb vérkeringéssel rendelkező kiálló testrészek
fagyási károsodása is.
A hideg beköszöntével különösen oda
kell figyelni idősödő állatainkra, akiknek
az immunrendszere már nem teljesít tökéletesen, így könnyebben elkapnak bármilyen fertőzést, illetve a hideg tovább
rontja esetleges mozgásszervi, ízületi
problémáikat. Egy idős, ízületi fájdalommal küzdő kutya esetleg képtelen felállni
a hideg, jeges terasz kövezetéről, így még
inkább ki van téve a kihűlés veszélyének.
Egész fiatal állatok szintén kifejezettebb
odafigyelést igényelnek, mert nekik még
a hőháztartásuk, hőszabályozásuk és tartalékaik nem annyira fejlettek, mint idősebb társaiké.
Minden esetben igaz, hogy a nedves testfelszín, illetve a szeles időjárás jelentősen
fokozza a hő veszteséget, így kifejezett
kockázatot jelent állatainkra nézve.
Javasolt a beteg, túl fiatal vagy túl öreg,
illetve a rendszeresen lakásban tartott állatokat téli, extrém hidegben fűtött, szélvédett, száraz helyen tartani. A kutyaólakat minden esetben érdemes téliesíteni
(hőszigetelni, pokrócot vagy forgácsot
behelyezni), illetve nem szabad megfeled-

kezni az itató vizek rendszeres cseréjéről,
esetleg meleg víz kirakásáról abban az
esetben, ha az befagyna.
Kint tartott állatok esetében hidegben
az eleség mennyiségét és minőségét is
emelni kell, mert a testhőmérséklet fenntartása rengeteg energiát von el a szervezettől.
Még egy jó tanács téli kutyasétáltatáshoz.
A sózott járda kiszáríthatja kedvencünk
talppárnáit, mely így berepedezhet és a
lábvég fájdalmasságát, gyulladását okozhatja, ezért séta után érdemes sima vízzel
megmosni kutyáink tappancsait.
Klinikánkon készséggel állunk rendelkezésükre, bármilyen esetleg felmerülő
kérdésikre szívesen adunk felvilágosítást,
akár téli kutyatartási praktikákkal kapcsolatban is.
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Állatkórházunk hosszú nyitvatartással - 8-20h-ig,
(06-26-317-532 vagy 06-30-9370-863) és állandó
éjjel-nappali és hétvégi ügyelettel
(06-30-66-26-849) várja Önöket és kedvenceiket
Szentendre központjában.
Folyamatos akciókkal, törzs-páciensi
kedvezményekkel,
házi állatorvosi szolgálattal – kiszállásokkal –,
kutyakozmetikával, kutya -macska panzióval és
sokféle szakrendeléssel,
kiváló műszerezettséggel, több mint 20 év
tapasztalattal és fiatalos lendülettel állunk
az Önök rendelkezésére, több mint 120 m2-en!
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