Zatrucia zwierz t domowych -

Zatrucia lekami

innymi substratami i po tym po czeniu nie jest
ju
on niebezpieczny i jest usuwany z

Zatrucia zwierz t
domowych Zatrucia lekami

organizmu. Koty tego nie potrafi , wi c kr

w ich organizmach lek niszczy powoli krwinki
czerwone, a dok adniej hemoglobin , która
przenosi tlen. Zwierz ta zaczynaj
by
niedotlenione i w takiej sytuacji jest ju pó no
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Przychodzi w

na pomoc.

ciciel ze swoim psem/kotem do

przychodni. Pytanie lekarza w trakcie badania
klinicznego – czy podawali Pa stwo jakie leki? I
tu zaczynaj si schody…..
Niestety traktujemy naszych pupili jako
mniejsze dzieci i szpikujemy je tym, co sekrety
apteczki

domowej

zazwyczaj w

zawieraj

cy

w

sobie.

I

ciciele zamiast pomóc- mocno

szkodz .

Pojawia si

lek to min: Apap, Codipar, Coldrex, Efferalgan,
Febrisan, Fervex, Gripex, Panadol, Paracetamol).
Jest to lek niesterydowy przeciwzapalny. U ludzi
stosowany g ównie w przezi bieniach i stanach

luzowych,

przy pieszona akcja serca, czasami wymioty. Bez
bardzo szybkiej interwencji lekarskiej zwierze
ma ma e szanse na prze ycie- wszystko zale y
od przyj tej dawki.
Psy ze wzgl du na mas
wi ksz

cia a musz

dawk , aby ujawni y si

przyj

u nich takie

mocne objawy jak u kotów. U obu gatunków
przy mniejszej dawce rozwija si niewydolno
troby

Dwa wybrane najcz stsze zatrucia lekami:
PARACETAMOL ( leki zawieraj ce ten

duszno , sinica b on

IBUPROFEN ( leki zawieraj ce ten lek to
min: Ibalgin, Ibufen, Ibumax, Ibuprom, Nurofen,
Rhinafen).
Kolejny lek z ludzkiej apteki. Podobnie jak
paracetamol
dzia a
przeciwgor czkowo,
przeciwbólowo i przeciwzapalnie.

bólowych, bo dzia a przeciwgor czkowo,
przeciwzapalnie i przeciwbólowo.
Zatruciu ulegaj zarówno psy jak i koty, jednak
u kotów zatrucia znacznie cz ciej ko czy si
mierci , bo w 25% przypadków.
Lek ten jest przeznaczony tylko dla ludzi.
NIE WOLNO GO STOSOWA U ZWIERZ T
Przyczyna zatru jest w ciwie jedna: brak
wiedzy w cicieli i próba pomagania
zwierz tom na „w asn r
Koty nie potrafi

”, metod domow .

„pozby ” si

tego leku z

NIE WOLNO GO STOSOWA U ZWIERZ T

organizmu, tak jak robi to ludzie. U nas lek ten

Najcz stsze zdanie w

jest metabolizowany w w trobie i

ze

czony z

zwierz tami

do

cicieli przychodz cych
naszej

przychodni:

Przychodnia Weterynaryjna „ANIMALS” ul. Noskowskiego 9 , 58-506 Jelenia Góra, tel. 691317999

„

Zatrucia zwierz t domowych -

Zatrucia lekami

…podali my taki s abiutki lek w syropie dla
dzieci”.
Je li lek jest podany w takiej postaci to dzia a
szybciej i mocniej, i pomoc musi by udzielona
w krótszym okresie po podaniu.
Najcz ciej zatrucie notowane jest u psów rasy
owczarek niemiecki.
Lek ten jest toksyczny zarówno dla psów jak i
kotów.
Ibuprofen powoduje martwice cz ci nerki
prowadz c do jej niewydolno ci. Nie ma
adnego lekarskiego wskazania do stosowania
tego leku u psów i kotów.
Jak we wcze niejszym przypadku powodem
zatrucia jest ch

pomocy zwierz ciu przez

ciciela, ale niestety nieudana.
Reasumuj c – nasi czworono ni przyjaciele to
nie ma e dzieci i nie wolno im podawa leków
przeznaczonych dla ludzi.
Przytocz cytat z ka dej reklamy telewizyjnej czy
radiowej „ Zanim zastosujesz lek skonsultuj si z
lekarzem (wet), bo ka dy lek niew ciwie
stosowany zagra a yciu lub zdrowiu (tym
razem twojego zwierzaka) ”.

