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Az orr- és melléküregeinek gyulladása
gyakori betegség a macskáknál, elsõsorban
fertõzõ betegségek tüneteként jelentkezik.
A macskákban a herpesvírus okozta rhinotracheitis (orr- és légcsõgyulladás), a calicivírus
által elõidézett orrgyulladás a leggyakoribb
ilyen megbetegedés.
Más mikróbák is okozhatnak hasonló tüneteket, mint például a Chlamydia, Mycoplasma
és egyéb baktériumok és gombák, melyek fõleg
szövõdményként, illetve társfertõzésként jelentkeznek. De természetesen nem fertõzõ,
allergiás orrgyulladás is elõfordulhat.
A fenti betegségek megelõzésére ma már
kitûnõ védõoltások állnak rendelkezésünkre.
Ha azonban nem kapják meg az állatorvostól
a szükséges vakcinákat, sajnos nagyon gyakran
megbetegednek az állatok és jelentkeznek az
alábbi tünetek, melyek csak nagyon nehezen
orvosolhatók és ha életben is maradnak, idült
betegséggé válnak!
Mindenesetre az egyéb gyógyszerek mellett
a homeopátia is segítségünkre lehet a gyógyulásban.
Gárdonyi Állatklinika
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H

a az orrváladék vizes, a macska tüsszög
és tiszta savósan folyik a szeme, az Allium
cepa C6-os potenciában, naponta háromszor
adva a tünetek megszûnéséig, segíthet.

H

a ez nem hat és feltûnõen a vizenyõsek a
szemek, javíthat a Kálium Jodatum C6-os
potenciában adva naponta háromszor.

V

áltozékony hangulatú (hol kedves,
doromboló, hol pedig „utálatos, ne nyúlj
hozzám”) állatnak, ha az orrváladék vaskos,
sárgás-zöldes, esetleg vércsíkos, adjunk
Pulsatillát C30-as potenciában, naponta
egyszer.

M

A

z elsõ tüsszentés esetén, amely rendszerint száraz, azonnal adjunk Aconitumot és Nux
vomicát C30-as potenciában naponta
háromszor.

H

a a cica orrváladéka vizes és maró,
szomjas és gyakran, de apránként kortyokban
issza a vizet, éjfél tájt súlyosbodnak a tünetek,
akkor adjunk Arsenicum albumot C30-as
potenciában naponta egyszer, kétszer.

ercurius solubilist adjunk, ha az
orrváladék zöldes, véres, az orrcsont duzzadt, a
nyelv szélén fogbenyomatok látszanak és a
tünetek napközben rosszabbodnak. Az ajánlott
potencia C6-os, napota háromszor.

A

sûrû, darabos orrváladék, jellegzetesen
sárga színe, esetleg vércsíkos volta esetén adhatunk Kaium bichromicumot C30-as potenciában egyszer naponta.

A

mikor a macska nem szívesen tûri a
hozzérést, kifejezetten agresszív lehet, nyomásérzékeny az orr környéke, valószínûleg ráterjedt a gyulladás az orr-melléküregeire, adjunk
Hepar sulfurt alacsony C6-os potenciában, naponta háromszor.

I

dült gyulladás esetén nagyon hasznos a
Silicea adása C200-as potenciában, hetente
háromszor, 4 héten át.
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z allergiás nátha, a szénanátha kezelése
lehet tüneti, de igazán csak az alkati szer hosszú
idõn át adására gyógyulhat meg. Ennek kezelését mindenképp bízzuk homeopata szakállatorvosra.
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