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Je li zwierzak jest grzeczny to zas uguje na nagrod .
Skoro cz owiek pozwala sobie na s odkie uciechy
podniebienia, to dlaczego pies tak e ich ma nie
dostawa ?
Problemem jednak jest to, e to, co dla ludzi jest
akociem dla psów/kotów jest trucizn .
Dzisiaj kilka s ów na temat truj cej czekolady.

Kakao ma zawarto teobrominy 26mg/g produktu,
w czekoladzie do wypieków 14 mg/g, czekolada
pó odka- 4,9 mg/g
Tabliczka czekolady mlecznej to rednio 200 mg
teobrominy. Im bardziej gorzka czekolada- tym
wi cej kakao i tym bardziej jest ona toksyczna.
Nale y wspomnie o tym, e niebezpieczne jest
wszelakie jedzenie, które zawiera kakao- nie tylko
typowa tabliczka czekolady, ale tak e ciasta
czekoladowe, czy ciasta z tak polew , pierniki,
ptasie mleczka itp.
DZIA ANIE
Po zjedzeniu produktów z kakao teobromina
rozprzestrzenia si
po ca ym organizmie i
przechodzi do mózgu, mleka i yska.
Generalnie mo na powiedzie , e po zatruciu
„padaj ” nast puj ce organy: mózg, serce, nerki
oraz przewód pokarmowy.
Objawy kliniczne zatrucia pojawiaj si zazwyczaj po
6-12 godzinach.
Pojawia si gor czka, która nie jest nast pstwem
stanu zapalnego. Teobromina „prze cza” i
podwy sza naturalny termostat organizmu na
wy sz temperatur . Pies ma wysok temperatur ,
ale nie jest ona wynikiem infekcji. Leczenie tej
gor czki jest problematyczne.

O
toksyczno ci produktów
decyduje zawarto kakao.

czekoladowych

Toksycznym dla zwierz t sk adnikiem kakao s trzy
zwi zki: teobromina, teofilina i kofeina.
Okres pó trwania (czyli okres, w którym po owa
poch oni tego zwi zku zostaje zmetabolizowana)
teobrominy u cz owieka wynosi ok. 2-3 godzin
natomiast u kotów wynosi 4,5 godziny a u psów 17
godzin.
Dawka miertelna teobrominy dla psa wynosi 100200 mg/ kg masy cia a.
Objawy kliniczne pojawiaj si zdecydowanie przy
ni szej dawce, ale jest to sprawa osobnicza.

Kiedy
wzro nie
temperatura,
metabolizm
organizmu zdecydowanie wzrasta. Pojawia si
zwi kszona liczba oddechów i przyspieszenie pracy
serca. Je li taki proces b dzie si utrzymywa to
dochodzi do powolnego wycie czenia organizmu.
Jednocze nie pojawiaj si objawy nerwowe takie
jak niepokój, nadmierna, nienaturalna aktywno
ruchowa ,napady drgawek oraz niezborno
ruchowa. Jednocze nie obserwujemy objawy ze
strony przewodu pokarmowego: wymioty- równie
z obecno ci krwi, wzd cia i biegunka.
Pojawia si spadek ci nienia krwi i zatrzymanie
filtracji w nerkach- nerki przestaj pracowa i
dochodzi do zatrucia organizmu jego w asnymi
metabolitami, które nie s usuwane z organizmu.
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Je eli dojdzie do zapalenia trzustki- wtedy nie ma
ju ratunku – dojdzie do zej cia miertelnego w
czasie 24-72 godzin.
Leczenie
NIE MA ANTIDOTUM, TYLKO I WY
LECZENIE OBJAWOWE.

CZNIE

Powinno si wywo wymioty lub p ukanie
dka,
ale tylko przez 6 godzin od zjedzenia czekolady. Je li
jest ju za pó no to podaje si w giel aktywowany.
Leki pomagaj nam utrzymywa w stanie dzia ania
narz dy, które przestaj pracowa . Je li jednak
uszkodzenie poszczególnych narz dów jest zbyt
du e aden „cudowny” lek nie pomo e.
Jedynym lekiem jest wiadomo

w

cicieli.

Prosz Pa stwa CZEKOLADA I JEJ WYROBY NIE
PRZEK SK DLA ZWIERZ T!

