Állati

Házi kedvenceink sérvbetegségei – kutyák gátsérve

Kedves Gazdik! Így az ünnepek után nagyon gyakori a kutyáinkban a bélsárpangásobstipáció, melyet gyakran az ünnepi asztalról „leesett” csontos maradékok okoznak. Ez hatványozottan jelentkezik olyan kan kutyáknál, amelyeknél a prosztata
megnagyobbodása – hypertrophiája - teszi fájdalmassá a székletürítést.
Idősödő, sokszor elhízott kanokban
a hosszabb ideje fennálló nehezített
fájdalmas székletürítés gyakran vezet
egyoldali, vagy mindkét oldali gátsérvhez, ami gyakorlatilag az aktív
székletürítés megszűnéséhez vezet.
A gát tájék membrán-hálószerű izmai
leszakadnak a végbélnyílást körülvevő
körkörös záróizmokról, és így a végbél
ampulla, vagyis a végbél végső szakasza mintegy megtörik, kitágul és pang
benne a széklet. Ez a széklet csak mint-

egy passzív úton tud kipotyogni a kutyából. Ez a sokszor nagy mennyiségű
széklet hatalmas duzzanatként jelenik
meg a kutya farka alatt, a végbélrózsa
alatt egy vagy mindkét oldalon. A kutyának állandó székletürítési ingere
van, folyamatosan erőlködik, felveszi a
pózt, de eredményt nem tud produkálni. Gyakran az egész kutya már mes�sziről bűzlik a pangó bélsártól. Ritkán
előfordul, hogy medencei szervek, elsősorban a húgyhólyag, ritkán akár a

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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vemhes méh kizáródik a sérvtömlőbe.
Az előbbi eset, amikor a vizelettel folyamatosan telítődő, növő húgyhólyag
kerül a sérvbe, az abszolút sürgősségi
eset, úgynevezett akut hasat eredményez, és azonnali műtétre van szükség.
A „szokványos”, gyakoribb, csak széklettel teli gátsérvet is csak műtéti úton
tudjuk orvosolni, konzervatív úton olajos hashajtókkal csak a pangó hatalmas mennyiségű széklet könnyebb elpottyanását tudjuk segíteni. A műtétet
csak ivartalanítással együtt szabad elvégezni, mert a fájdalmas megnagyobbodott prosztata a fő oka a betegség
kialakulásának. A műtétet megelőzően
és az azt követő időszakban könnyen
emészthető rostos lágy eleséget kapjon a kutya, enyhítve ezzel a fájdalmait. Ha a leírtakhoz hasonló tüneteket
észlel kutyáján, azonnal forduljon az
állatorvosához, vagy várjuk szeretettel
kórházunkban, ahol kollégáinkkal 24
órás folyamatos sürgősségi ügyelet is
tartunk.
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