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A

macskáknál nagyon
gyakori a vese és a
vizeletelveztõ rendszer, az úgynevezett alsó húgyutak (húgyhólyag, húgycsõ)
megbetegedése. Ennek egyrészt fertõzõ, másrészt nem fertõzõ okai vannak, egyes fatákban gyakoribb (sziámi, perzsa)
az elõfordulásuk. Megelõzésükben tehát szerepe lehet a rendszeres védõoltásoknak, a jó minõségû száraztápok etetésének,
a bõséges ivóvízellátásnak.
Ha észrevesszük, hogy a
cicánknak vizeletürítési gondjai vannak (erõlködik, gubbaszt a alomban), ne késlekedjünk, azonnal keressük fel
állatorvosunkat!
Nagyon fontos a pontos diagnózis ezekben az esetekben
is, ezért elengedhetetlen az alapos állatorvosi, részletes laboratóriumi (vizelet- és vér-)
vizsgálat.
Ha már ismert az elváltozás
pontos helye és a betegség
pontos meghatározása, akkor
érdemes a homeopátiás kezelést is megpróbálni önállóan
vagy kiegészítõ kezelésként,
az alábbiak szerint:
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Hólyaggyulladás esetén, a
kezdeti stádiumban, a Belladonna (Atropa belladonna,
Maszlagos nadragulya) C6-os
potenciában 2–3 óránként adva jobbulásig nagyon szépen
javíthatja. Utána még néhány
napig adjuk naponta háromszor.
Ha a macska nem szomjas,
tehát alig iszik, állapota melegben romlik, hidegben javul
(mintha egy méh csípte volna
meg), adjunk Apis-t alacsony
potenciában, 2–3 óránként
egy adagot.
Ha a vizeletürítés nehezített, a vizelet véres, adjunk
Berberis-t (Berberis vulgáris,
Sóskaborbolya) és Cantharist (Kõrisbogár) C5-6 os potenciában akár óránként is.
Utókezelésként érdemes
minden húgyúti (tehát vesebetegség esetén is) megbetegedés esetén Berberis-t adni C6os potenciában 2–3 hétig naponta kétszer-háromszor.
A húgykövesség önállóan
(ritka macskáknál) vagy hó-

lyagygulladással kombinálódva (az úgynevezett „gritt”
kialakukulásakor, mely eltömi
a húgycsövet) nagyon gyakori
fõleg kandúr és herélt macskákban. Ha lehet azonnal kezdjük meg a kezelést Sabal serrulátum-mal (Fûrészpálma)
alacsony C3-6-os hígításban
óránként adagolva.
Gyakran segít a húgykövesség esetén a Lycopodium
(Kapcsos korpafû) C30-as potenciában, együtt adva Berberissel C3-6-os potenciában.
A hólyaghomok kialakulásának megelõzésére és a normális vizelet pH kialakításában nagyon hasznos lehet a
Pareira brava (Pareira-gyökér) adagolása C6-os potenciában naponta háromszor,
2–3 héten át (6,9-es vizelet ph
esetén már megjelennek a
struvit kövek, érdemes indikátorpapírral idõnként ellenõrizni).
Ugyancsak érdemes adagolni a Magnesium carbonicumot és a Lycopodium-ot C30-as

potenciában naponta egyszer,
felváltva, egy hónapon keresztül.
Heveny vesegyulladás esetén, ha a vizelet elakad, adjunk Apis-t C3-6-os potenciában, ha véres a vizelet, akkor
adjunk Belladonná-t, C30200-as hígításban naponta
kétszer, 4–5 napig.
Idült vesegyulladás esetén,
természetesen fehérjeszegény,
sószegény, lehetõleg gyógytápok etetése mellett, adagoljunk Mercurius solubilis
Hahnemanni-t (Higany vegyület) C6-os potenciában
naponta háromszor.
Ha kiszáradt, legyengült,
sokszor keveset iszik, éjfélkor
romlanak a tünetei, adjunk
Arsenicum albumo-t C30-as
potenciában naponta egyszer,
10 napig. Természetesen ilyen
esetben nem nélkülözhetõ az
infúziós kezelés sem.
Ha nagyon aluszékony az
állat, adjunk Opium-ot D30as potenciában naponta kétszer, javulásig.
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