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A

z egyik leggyakoribb
megbetegedés a macskáknál a légzõrendszer
megbetegedése.
Az elváltozások helye szerint megkülönböztetünk felsõ,
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alsó és tüdõ, valamint mellüregi megbetegedéseket. A kiváltó okok szerint lehet traumás, vírusos, bakteriális, gombás, parazitás, mérgezéses,
valamint daganatos eredetûek.

Minden esetben minél gyorsabban keressük fel állatorvosunkat, hiszen életfontosságú szervrendszerrõl van szó!
Addig is, illetve az allopátiás
gyógykezelés kiegészítésére

HOMEOPÁTIA
bátran használjunk homeopátiás szereket.

Felsõ légutak betegségei
Az orrvérzés leggyakoribb
oka a baleset és a mérgezés,
de gyulladás vagy a daganatok is okozhatják.
Mint minden kezdeti megbetegedésnél, különösen, ha a
vér élénk piros színû, kis
mennyiségû, megfázás vagy
shock a kiváltó ok, adjunk
Aconit-ot 1M-es, de legalább
D vagy C200-as potenciában,
óránként akár háromszor is.
A Ficus Religiosia a növény friss leveleinek nedvébõl készül és toxikus hatása
különbözõ vérzésekben nyilvánul meg. Tehát általános
vérzési hajlam esetén, ha a vér
megjelenik a vizeletben és a
hányadékban is, ha a vérzés
köhögéssel jár, a megfelelõ
szer ez lehet, C6-os potenciában adva naponta háromszor pár napig.
Ha a kis mennyiségû orrvérzést bõséges mennyiségû
orrvérzés követi, gondoljunk
a Phosphorus-ra és adjuk
C30-as potenciálban naponta
háromszor legalább két napig.
Ha gyakran, élénkvörös vér
ürül fiatal kismacskák orrából, fõleg, ha ez délelõtt 11
óra tájékán fordul elõ gyakran, gondoljunk a Ferrum
phosphoricumra és adjuk
C30-as higitásban, naponta
háromszor, három napon át.
Amikor ugyancsak világos
vér ürül az orrból, gyakran lázas állapotban, az állat nyitott
szájjal lélegzik, gondoljunk a
Melilotus-ra (Somkóró) és
adjuk C30-as potenciálban,
naponta egyszer egy héten át.
A szintén élénkvörös orr-

vérzéssel és hányással járó elváltozások esetén kiváló eredménnyel adható az Ipecacuanha (Hánytatógyökér) C30-as
formában, naponta kétszer néhány napon át, illetve a tünetek megszûnéséig.
Ha a vér sötét, híg, rosszul
alvadt, például patkányméreg
mérgezésnél, egyéb testnyilásokból is folyik vér, a Crotalus Horridus (Erdei csörgõkígyó) C200-as potenciában,
naponta egy adag egy héten
keresztül, a megfelelõ szer
(Nagyon jó ez a szer othaematomák, fülkagyló-vérömleny és operációk utáni vérzéses állapotokban is.)
A szédüléssel járó orrvérzéseknél a Vipera Berus (Vipera) magas potenciálban,
1M-es, néhány napig alkalmazva, nagyon jól bevált homeopátiás szer.

Orr- és
melléküregeinek
gyulladása
Az orr és melléküregeinek
heveny és sajnos gyakran idült
gyulladása talán a leggyakoribb légúti elváltozás a macskáknál, elsõsorban fertõzõ,
vírusos és bakteriális betegségek esetleg allergiás vagy daganatos megbetegedések tüneteként.
Az korai orrgyulladások,
savós vizes orrfolyások kezelésére bevált, fõleg ha éjfél
tájt kezdõdnek, az állat remeg,
fázós, keresi a meleget, az
Arsenicum Album C30-as potenciálban naponta egyszerkétszer, tíz napon át.
Közepesen sûrû, általában
zöld vagy sárga, nem maró kevés orrváladék esetén, ha az
kissé véres és az állat állapota

simogatásra javul, a szemhéj általában gyulladt és könnyezik,
betegsége ellenére is dorombol, adjunk Pulsatillát (Kökörcsin) C30-as potenciában naponta egyszer-kétszer, egy héten át.
Ha a váladék zöldes árnyalatú, esetleg véres, az állat orra duzzadt, a tünetek rosszabbodnak, napnyugtától napkeltéig, akkor próbálkozhatunk
Mercurius Solubilis C6-os
potenciával, naponta háromszor, egy héten át.
Vizes orrfolyás tüsszögéssel és könnyezéssel kísérve,
maró orrváladékkal, ajánlott
Allium Cepa (Vöröshagyma)
adása C6-os higitásban, naponta háromszor.
Kallium Bichroicium-ot
adjunk, ha a macska orrfolyása világos sárga, sûrû, darabos, maró, gyakori, esetleg
kissé véres tüsszögéssel jár,
C30-as potenciálban, naponta
egyszer, tíz napig.
Ha gyanús, hogy az orrsövényen fekély van, adjunk
Acidum Fluoricumot (Folsav) C15-ös potenciában, napontakétszer, két héten át.
Ritkábban találkozunk az
orrmelléküregek gyulladásával, amikor bõséges gennyes
váladék folyik az orrnyilásokból. Ilyen esetben gondolnunk
kell a fogak betegségeire is.
Ha az állat az orrüregek feletti terület érintésére, nyomására fájdalmat jelez, ingerülten elkapja a fejét, az orrból
nagy mennyiségû sárga váladék ürül, adjunk Hepar Sulfur-t (Mészkénmáj) alacsony
C6-os potenciálban naponta
háromszor egy hónapon át.
Krónikus esetben A Silicea
(Kovasav) segíthet C200-as
potenciában, naponta egyszer
adva négy héten át.
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