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Macskában viszonylag ritka
betegség. Heveny és idült formája lehetséges. Lehet elsõdleges, amikor csak a mandulák önálló megbetegedése miatt alakul
ki és lehet másodlagos, ha valamilyen szisztémás megbetegedés tüneteként jelentkezik.
Ha a mandulagyulladás hirtelen, heveny jelentkezik, az állat bágyadt, lázas, étvágya megszûnik, akkor adjunk Aconitumot magas, legalább C200-as,
vagy ha lehet 1 M C1000-es
potenciában, akár óránként is.
Ha a magas láz mellett feltûnõen kitágultak a pupillák és a
pulzus nagyon erõs, adjunk
Belladonná-t C6-os potenciában, naponta háromszor.
Ha a mandulagyulladást
nyúlós nyálka ürülése jellemzi,
a nyelv szélén látszanak a fogbenyomatok, adjunk Mercurius
Solubilis-t C30-as potenciában,
naponta kétszer.
Ha úgynevezett difteroid
jellegû az elváltozás, azaz ál-

hártyás, zöldes, szennyezett kinézetû a szájnyálkahártya, akkor Mercurius Cyanatusra-ra
van szükség C30-as potenciában, naponta kétszer.
A Phytolacca tüneteire utal,
ha a mandulák gyulladása mellett a torok is feltûnõen kipirult,
sötétvörös. Nagymértékben enyhíti az állat fájdalmát C30-as
potenciában naponta két-háromszor adagolva.
Rhustoxicodendron-t adjunk
C200-as hígításban, ha a mandulák és a garat nyálkás, vizenyõs, a szem váladékos és a kötõhártyák duzzadtak, az állat
sokat nyújtózkodik, a mozgás
javítja az állapotát.
Adjunk Apist-t C6-os potenciálban, ha a mandulák duzzadtak, vörösek, a macska nem
szomjas és a meleg rontja az
állapotát, akár óránként is.
Ha fõleg a bal oldali mandula gyulladt, lázas, szapora a
pulzus, a darabos ételt könynyebben tudja lenyelni, mint a
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folyadékot, akkor adjunk
Lachesis-t C15-ös hígításban
naponta háromszor.
Krónikus esetben a leggyakrabban bevált szer a Silicea
C200-as potenciában, hetente
kétszer adva, hat héten át.
Bevált gyógyszer a Bárium
Carbonicum (Baryta carbonica), ha az állat mozgása feltûnõen lassú, fõként nagyon fiatal vagy nagyon öreg állat kezelésénél válhat szükségessé.
A beteg a folyadékot könynyebben tudja nyelni. C6-os
potenciában adjuk naponta háromszor.
Ha feltûnõ a mirigyek megnagyobbodása, ami esetleg bõséges sárga orrfolyással párosul, adagoljunk Calicum Iodatum-ot C30-as potenciában
naponta egyszer tíz napig.
Ha a mandulák gyulladása
gennyes, a torok nyomása fájdalmas, az állat nem tûri az
érintést sem, akkor Hepar
Sulphuris a megfelelõ szer

HOMEOPÁTIA
C200-as potenciában naponta
egyszer a tünetek megszûnéséig.
A fent leírt kezelések mellett esetleg az állatorvos antibiotikumot is adhat, ha szükségesnek látja, de antibiotikumos
kezelés mellett is nyugodtan

adhatunk homeopátiás gyógyszert.
Sajnos azonban a szteroid és
egyéb fájdalom és gyulladáscsökkentõ gyógyszerek kikapcsolják, vagy csökkentik a homeopátia hatékonyságát.
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C30-as formában, naponta egyszer tíz napig.
Kalium Bichromicummal kezeljük a macskánkat, ha
a mandulák rézvörösek, fekélyesek, a genny szalagos.
C200-as potenciában adjuk
minden héten egyszer hat héten
át.
Amennyiben a laboratóriumi vizsgálat Streptococcus
vagy Staphylococcus baktériumot mutat ki, adhatunk Streptococcinum, illetve Staphylococcinum nosodát is akár a
fentebb felsorolt gyógyszerekkel együtt is.
A garat gyulladása gyakran kíséri a mandulák gyulladását, de macskáknál önállóan
gyakrabban fordul elõ, kezelésük és tüneteik sokszor azonosak a mandulagyulladáséval. Néhány szert azonban
külön is meg kell említenem
ami jellemzõ a torokgyulladások kezelésére.
Ha nyers kruppos köhögést
hallunk, a légzés sípoló, az
ürülõ váladék nyálkás, adjunk
Spongia Tosta-t (Tengeri szivacs), C6-os hígításban naponta háromszor.
Ha az állat légzése nehezített, gyakori, szûnni nem akaró,
nedves a köhögés, de a szívós
nyálka miatt nem köhöghetõ fel
semmi, akkor próbáljunk meg
adni Drosera-t (Harmat-fû) C9-es potenciában naponta háromszor.
A Causticum-ot indikálja,
ha a macskának állandó nyelési
kényszere van, de nehezen nyel,
gyakran félre is, ha rekedt a
hangja a garatizmok bénulása
miatt. C30-as potenciában naponta egyszer javasolt adni.
Ha a garat sötétvörös, a torok nyálkás, a száj feltûnõen bûzös, a köpetben vér is lehet, adjunk Rhus Toxicodendron-t
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