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Rany zadane przez walczące psy trzeba opatrzeć jak najszybciej ze względu na ryzyko
zakażenia
Ugryzienie przez psa

Walczące psy zadają sobie kłami głębokie rany kłute. I choć taka rana zewnętrznie może
wyglądać na czystą i niegroźną, to tkanki pod skórą mogą być poważnie uszkodzone i
zakażone. Jeśli nastąpiło więc przebicie skóry i odsłonięcie leżących pod nią tkanek, należy
zabrać psa do weterynarza.

Jak udzielić pierwszej pomocy ?
- należy wygolić lub spiąć sierść, tak, aby nie stykała się z raną
- ugryzione miejsce oczyścić wodą utlenioną i przemyć roztworem jodyny

Ugryzienie przez kleszcza.

Kleszcze wykazują aktywność późną wiosną i wczesnym latem i właśnie w tym okresie należy
unikać spacerów wśród gęstych zarośli. Należy pamiętać , że 80% kleszczy zagnieżdża się na
głowie i szyi psa.

Jak usunąć kleszcza ?
- należy odsunąć otaczające włosy, aby miejsce gdzie kleszcz się zagnieździł było dobrze
widoczne
- następnie trzeba uchwycić kleszcza pensetą lub palcami i wykręcić go pociągając do góry
- na koniec należy zdezynfekować miejsce środkiem antyseptycznym

Po ukąszeniu przez kleszcza mogą wystąpić objawy zatrucia kleszczowego. Są to :
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- zmiana brzmienia głosu na chrapliwe, suche szczekanie
- paraliż powiek lub warg po stronie zakleszczenia pasożyta
- rozszerzone źrenice
- język może wystawać z pyska
- mogą wystąpić wymioty
- paraliż może obejmować tylne nogi i pierś, dalszym objawem może być utrudnione,
chrapliwe oddychanie

Zawsze kiedy pies wykazuje objawy zatrucia kleszczowego należy go zabrać do weterynarza.
Zwlekanie z wizytą może oznaczać dla psa śmierć lub poważne uszkodzenia narządów
wewnętrznych, np. wątroby.

Użądlenie przez pszczołę.

Należy usunąć żądło i przyłożyć zimny okład lub środek łagodzący ból.

Niezidentyfikowane użądlenie lub ukąszenie.

Jeżeli opuchlizna jest rozległa, pies cierpi lub jest w stanie wstrząsu, trzeba niezwłocznie
zgłosić się do weterynarza.

UWAGA!
Niezależnie od tego, jakie będą wyniki podjętych przez Ciebie działań, po wypadku należy
zwrócić się o pomoc do weterynarza!
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