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Házi kedvenceink sérvbetegségei – A kutyák köldöksérve
A sérveket bemutató sorozatunkban essen pár szó a leggyakrabban előforduló, s
egyébként öröklődő sérvformáról, a köldöksérvről.
Ez a legtöbbször öröklődő, veleszületett sérvfajta a hiányosan záródó
köldökgyűrű helyén kisebb-nagyobb
(ujjbegynyitől akár tojás nagyságú),
kezdetben általában visszahelyezhető-visszanyomható puha lágy
duzzanat formájában mutatkozik.
Már a kölyökkutya kiválasztásakor
legyünk erre figyelemmel, a sérves kiskutyát ne hozzuk el, vagy
tisztázzuk a tenyésztővel a későbbi
műtét költségeit. Többféle köldöksérv létezik az egészen ártalmatlan
kisméretű „álsérv”-től kezdve a komoly kockázatot hordozó akár a rekeszizmon át a szívburokba terjedő
sérvig.
Általánosságban elmondható, hogy
a kisebb méretű és könnyen vis�szahelyezhető sérvek jobb kórjóslatúak. Amennyiben a sérv meleg,
feszes, elszíneződötté (kékes-lilává) válik, úgy azonnal forduljunk állatorvoshoz, mert ez
azt jelenti, hogy kizáródott
a sérvtartalom, leggyakrabban bél, amely
elhalása
súlyos
élet veszélyes
állapotot
idéz elő.

Még a kisebb-csak csepleszt tartalmazó köldöksérv is okozhat komoly
szövődményt, így például a belek
szögbetörését, ritkán lefűződését is,
így azt is feltétlenül mutassuk meg
állatorvosunknak. A kisebb, kön�nyen visszahelyezhető sérvműtétét
rövid ideig el is halaszthatjuk, akár
össze is köthetjük egy korai ivartalanítással, vagy például a ki nem
hullott, úgynevezett perzisztáló
tejfogak eltávolításával is. A legtöbb köldöksérv műtéte rövid ideig
tartó, kis kockázattal járó, gyorsan
gyógyuló műtét. Sokszor a kis seb,
a varratok védelme 7-10 napig okoz
nagyobb traumát a kis kedvencünknek.
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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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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