
Az egyik leggyakoribb tünet a macs-
káknál a hányás és a hasmenés.
Természetesen ezek mögött gyakorta

a gyomor- és bélrendszer megbe-tegedése
húzódik, de gondolnunk kell egyéb szervrend-
szeri megbetegedésre is (vesebeteg-ség, májbe-
tegség, agyrázkódás, stb.). 

Éppen ezért ilyen tünetek gyakori jelentke-
zésénél feltétlenül szükséges a részletes, labora-
tóriumi vizsgálatokat sem nélkülözõ állatorvosi
vizsgálat. Ezúttal azonban csak a gyomor- és
bélrendszer megbetegedéseirõl beszélünk.

A gyomorgyulladás és az ezt követõ hányás
sokszor a gyomorban rekedt szõrlabda követ-
kezménye. Az ilyen, fõleg hosszú szõrû macs-
káknál elõforduló problémákra segíséget nyújt-
hat, az allopátiás szõroldó paszták mellett, a
homeopátiá Sulfur C30-as potenciában hetente
egyszer adagolva.

Ha a macska általános állapota, közérzete
rossz, az állat étvágytalan, megpróbál hányni vagy
hány, gyakran remeg, adjunk Nux vomicát
(hánytató dió) alacsony potenciában naponta
háromszor, és ha egyszerû emésztési zavarról van
szó, rendbe fog jönni.

Ha szomjas, sok vizet iszik, de az csak né-
hány percig marad meg a gyomrában, adjunk
Phosphort C30-as hígításban, akár 2 óránként
is (pl. idegentest okozta elzáródásban).

Hasmenés fertõzõ (vírus, baktérium, gomba,
parazita) és nem fertõzõ (táplálkozási zavarok,
megfázás) kórokok hatására is kialakulhat vé-
konybél- és vagy vastagbélelváltozás miatt, a tü-
neteknek megfelelõen kell kezelnünk azokat.

Ha a bélsár sötét színû, bûzös, az állat nyug-

talan, keresi a meleget, sokszor keveset iszik,
esetleg remeg, fõleg, ha éjfél körül rosszab-
bodik, adagoljunk Arsenicum albumot C30-as
potenciában akár ötször is naponta.

Nagyon fiatal kölykök esetében gyakran
hasznos hasmenés esetén a Bárium carboni-
cum C6-os potenciában naponta háromszor.
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Homeopátiával az
emésztési zavarok ellen
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Ha a súlyos folyadékveszteség jelentkezik,
adjunk China-t C6-os potenciában, a többi
gyógyszerrel együtt is adható.

Nagyon gyakori szer a Podophyllum (Má-
jusi alma) hasmenés esetén, ha a bélsár vilá-
gossárga, bõséges, fröcskölõ, reggel rosszab-
bodik, nagyon elhúzódik és a többi szer nem
akarna használni, 1 M-es potenciában naponta
egyszer néhány napig.

Ha a hányás és hasmenés egyszerre je-
lentkezik és az állat nagyon elesett (kollap-
szusveszélye) adjunk Veratrum albumot (Fe-
hér zászpa) C30-as potenciában naponta
háromszor.

Ha a macska a bélsarat erõlködve üríti, s az
vércsíkos, nyálkás, adjunk Mercurius cor-
rosivust (Higany klorid) C30-as potenciában
naponta kétszer.

Ha valószínû, hogy fekély alakult ki a vas-
tagbélben, adjunk Acidum nitricumot (salét-
romsav) C200-as potenciában hetente egyszer.

Ha a hasmenés feltehetõen azért alakult ki,
mert a beteg átázott, adjunk Dulcamarát
(ebszõlõ, csucsorka) C30-as potenciában na-
ponta egyszer.

Ha a macska kólikás tüneteket mutat, azaz
keservesen nyávog, hátát görbíti, erõlködik,
erõs fájdalmai vannak, adjunk Colocynthist
(Sártök) C200-as, esetleg 1 M-es potenciában,
akár többször is óránként.

Ha a véres hasmenéshez hányás és lég-
zõszervi tünet is társul kezeljük betegünket Ipe-
cacuanha-val (hánytató gyökér) C6-os
potenciában naponta háromszor. 

Ha a hasmenés következtében a végbél
nyálkahártyája begyullad, megvastagszik, kitü-
remkedik, segíthet a Nux vomica (hánytató
dió) vagy a Ruta (Kerti ruta) C30-as poten-
ciában naponta háromszor adva.

Ezek a szerek nagyon sokat segíthetnek, de
sokszor nagyon nehéz elkülöníteni a tüneteiket
egymástól. 

Soha ne várjuk meg amíg a hányástól vagy
hasmenéstõl legyengül, kiszárad kedvencünk,
mihamarabb forduljunk állatorvosunkhoz.

Gárdonyi Állatklinika 
2483 GÁRDONY, Munkácsy krt. 61. 

06-22-570-004, 06-22-570-005, 06-30-247-3647
vetklini@gmail.com
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A homeopátiás készítmények cseppek vagy
golyócskák formájában kaphatók a gyógyszer-
tárakban. Nincs különbség az embergyógyá-
szatban használatos és az állatorvosi célra ké-
szült golyócskák között. 

A gyógyszerek beadása többféleképpen le-
hetséges. Nyugodtabb állatok szájába betehet-
jük közvetlenül a golyókat a szájzugba, majd
egy pár percig megpróbáljuk azokat ott tar-
tani. Ha ez nem lehetséges, akkor oldjuk fel a
bogyókat egy kevés vízben, és ebbõl csöp-
pentsünk a cica szájába néhány cseppet.

Az oldatot vagy steril fecskendõvel, vagy
mûanyag (fém nem jó!) kanállal juttassuk a
macska szájába. 

A homeopátiás gyógyszerek gyorsan fel-
szívódnak a száj nyálkahártyájáról, de ha le-
het, akkor a beadás elõtt és után fél óráig ne
egyen és ne igyon az állat, mert az idegen
anyag megzavarhatja a homeopátiás szer mû-
ködését.

Ne felejtsük el, hogy a hatóanyag milyen
nagy hígításban van jelen a készítményben!

Sokan kérdezik, hogy milyen potenciájú
homeopátiás gyógyszert hányszor kell beven-
ni. Errõl a kérdésrõl még a homeopaták között
sincs mindig egyetértés. Általánosságban a-
zonban elmondható, hogy az alacsony C
vagy D 5–6-os potenciákat naponta három-
szor, a közepeseket 9–15-ösöket naponta 2x, a
30-as potenciákat naponta egyszer,

A 200-as potenciákat hetente egyszer, az
1000-es potenciákat pedig 1–3 havonta kell
ismételni. Vannak esetek, amikor ettõl
eltérõen kell alkalmazni azokat.

Használat


