Itt a toklász-szezon!

Állati

Kora tavasztól késő nyárig a rendelőnkben, egyik leggyakrabban előforduló probléma
a toklász okozta panaszok.
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A toklász egy közönséges gyomnövény,
az egérárpa (Horderum morinum) megszáradt, széteső kalászának egy darabja. Azon száraz hártyaféle, vagyis tokforma, burok, mely a gabonaszemekről,
midőn megérnek, leválik. Nagyon elterjedt gaz, szinte bárhol előfordul, ahol
nem nyírják rendszeresen a füvet, vagy
nem tartják karban az útszéli területeket. Kalászának szúrós részei tapadnak,
így kis kedvenceink szőrzete remek feltétel a biztos odatapadáshoz. Innentől
kezdve pedig az út egyenes, szó szerint, mivel a toklász csak egy utat ismer: Előre! Befelé megy, de kifelé nem,
szerkezete révén megakad. Kedvenc
területeit a fül hallójáratai és az ujjak
közti bőr képezi, de találkoztunk már
orrban, szájban, torokban, szemhéj alá
befúródva, de akár az ivarszervek nyálkahártyájába (hüvelybe, herezacskó bő-

rébe, preputium alá) beszúródva. Ahogy
a kutyus mozog illetve nyalogatja magát, úgy halad egyre beljebb a toklász.
Sokszor előfordult, hogy az ujjak között
befúródott toklászt majdnem a könyök
magasságából sikerült elővarázsolnunk.
Főbb tünetek
Mint gazdik, a következő főbb tünetekre
kell odafigyelniük és szakemberhez fordulniuk, ha valami gyanúsat látnak.
Fül: A kutya hevesen elkezdi rázni a fejét, vakarja a fülét, esetleg féloldalasan
tartja a fejét.
Szem: Hirtelen fellépő egyoldali
kötöhártya-gyulladás, erős váladékozás, esetleg nem nyitja ki a szemét.
Orr: Hirtelen erős prüszkölés, esetleg
váladékozás, mely véres is lehet.
Láb: Az ujjak között megjelenő nedvedző seb, melyet az állat folyamatosan
nyalogat. A szőr kihullik, és a gyulladt
rész lila színűre szineződhet.
Pár jó tanács, amit ajánlunk
Minden séta után, figyelmesen vegye
szemügyre a kényesebb területeket és
fésülje át kutyusát. Kutyakozmetikusnál
nyírassuk ki minél jobban a lábujjak és a

talppárnák közötti területeket. A fül belső feléről nyirassuk le teljesen a szőrt.
Már a legkisebb gyanú esetén is javasolt
haladéktalanul állatorvoshoz fordulni,
ugyanis minél kevésbé jut befelé a toklász, annál könnyebben távolítható el!
Eltávolítása ritkán sikerül bódítás nélkül, több okból is. Egyrészt kényes helyekre nyúlunk, amit ritkán tűrnek a
kutyák, másrészt az eltávolításhoz szükséges eszközzel – egy hirtelen mozdulat következtében – akaratunkon kívül
is sérülést okozhatunk a kutyusnak, de
akár a toklászt is beljebb tolhajuk, harmadrészt pedig fájdalmat is okozunk az
állatnak. A Hegyvidéki Kisállatklinikán
többek között modern videotoszkóp és
endoszkóp segíti toklászos kis betegeink
gyógyulását.

Dr. Szolnoki János

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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