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A

fülbetegségek diagnosztikája, gyógykezelése
állatorvosi feladat. A hallójáratba csak
speciális vizsgáló eszközzel lehet betekinteni,
ami nélkülözhetetlen a fülelváltozások
szakszerû állatorvosi vizsgálatához és a

gyógyulást hozó, hatékony kezeléséhez.

A homeopátiás gyógyszerek már azelõtt használhatók,
hogy a cica állatorvos elé kerülne, vagy a kezelés szerves
része is lehet.
Kezdjük mindjárt a leginkább szembetûnõ fülrészlet, a
fülkagyló betegségével a vérömlennyel, az úgynevezett
othaematomával, amely a fülkagyló porca és a bõre közötti
erek sérülésébõl adódik.
Ilyenkor viszonylag nagy
mennyiségû vér kerül a két réteg közé és ez a duzzanat
egyre nagyobb lesz, amíg be
nem alvad a vér. Az ok kiderítése (páldául a külsõhallójárat gyulladás) és a mûtéti beavatkozás elvégzése állatorvosi feladat. Addig is adjunk a macskánknak minél elõbb Aconitumot C30-as potenciában naponta 4–5-ször, 1
napon keresztül.
A kezelést egészítsük ki
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Egészséges,
tiszta fül

ban naponta 3-szor, 5–6 napon át, az esetleges mûtétet
követõen is, esetleg C6-os
Staphysagriával kombinálva.
A fül bõrének Arnica kenõccsel történõ kezelése is
nagyon hasznos lehet.
Ha nagyon sokat vakarja a
fülét a macskánk, mindig gondoljunk fülrühösségre. Ennek
a parazitás betegségnek is van
homeopátiás megoldása az
alábbiak szerint:
Psorinum (a rüh hatására
kialakult hólyagok váladékából készült, ún. nosoda) C200
potenciában hetente egy alkalommal.
A korai stádiumban, amikor még csak kevéssé érzékeny a fül, akkor a Hepar sulfur C30-as potenciában, naponta egyszer segíthet.
Ha a fülváladék nyálkás, nyúlós, tapadós, bevált a Graphit
alkalmazása C6-os potenciában
naponta háromszor adva gyó-
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gyulásig. Itt jegyezném meg,
hogy fontos, hogy abbahagyjuk a kezelést, ha gyógyult egy
beteg, mert a szer további adása elõhozhatja újra a gyógyszerképre jellemzõ tüneteket.
Sok esetben nem könnyû
dolog elkülöníteni a szövõdményes fülrühtõl a gennyes
baktériumos vagy gombás eredetû külsõ hallójárat gyulladást, melyek ráadásul kombinálódhatnak is. Ezt mindenképpen állatorvosra kell bízni!
Ha feltûnõen sûrû szövettörmelék van a fülben, esetleg
gennyes váladékkal keveredett, nagyon hasznos a Silicea
(kovasav) C30-as potenciában
naponta egyszer adva.
Egészséges, piszkos fül

Ehhez hasonlóan mûködik
a Calcium fluoricum is, amely C30-as potenciában segít kitisztítani a fülbõl a felesleges váladékot.
Ha a fülgyulladás a bal oldalon kezdõdik, majd a jobbra

leg, fejét egyik irányba oldalt,
lefelé tartja, körbe járkál, fülébõl néha gennyes váladék ürül. Minél elõbb vigyük állatorvoshoz!
Ilyen tünetek esetén azonnal adjunk naponta 4–5-ször
Harc során szerzett
sebek a fülön

is ráhúzódik, különösen, ha erõsen bûzös, hatékony lehet a
Tellurium (fém) C30-as potenciában naponta egyszer, gyakran 3 hétig is szükséges adni.
Ha estétõl reggeli súlyosbodnak a tünetek, nyálzás jelentkezik, a bõr barnán elszinezõdik, adjunk Cinnabaris-t (vörös higany-szulfid) C12-es potenciában naponta egyszer.
Akárcsak a fülrüh esetén , a
külsõfül-gyulladásakor is indikált lehet a Psorinum, ha a
cica sokat vakarózik, meleg
helyet keres magának, fültartalma bûzös és szõrzete fénytelen, borzas, rendezetlen.
Ilyen esetben naponta egyszer adjuk a Psorinumot C30as potenciában.
Nem ritka a középfül-gyulladása sem macskákban, gyakran idegrendszeri tünetekkel
kísérve. Ezek gyakran bakteriális eredetûek.
A gazdinak sokszor az tûnik fel elõször, hogy az állat
mozgása rendezetlen, széde-

Aconitumot (sisakvirág) C30as potenciában.
Ha bal oldali irányba szédül, illetve bukik el a macskánk, adjunk Stramoniumot
(csattanó maszlag) C30-as potenciában naponta egyszer.
Amikor a fejét hátrafeszíti,
szinte S alakot vesz fel, adjunk Cicuta virosa-t (gyilkos
csomorika) C30-as potenciában.
Ha feltûnõen érzékeny az
érintésre, illetve azt rosszul
tûri, a fül érintésére nagy fájdalmat jelez, hasznos lehet a
Hepar sulfur (mészkénmáj)
D200-as hígításban naponta
egyszer.
A Belladonna (atropin
tartalmú maszlagos nadragulya) tartalmú C200-as potenciát akkor adjuk, ha elsõsorban a központi idegrendszeri
tünetek dominálnak, a pupillák feltûnõen tágak, a pulzus
erõs, feszes.
Az állat ilyenkor fájdalmában harapóssá válik.
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