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Stosunkowo często występuje u psow zwłaszcza w okresie odchowu ( kilkutygodni do
kilkumiesięcy ).

Stosunkowo często występuje u psow zwłaszcza w okresie odchowu ( kilkutygodni do
kilkumiesięcy ). Stad tez zwana jest chorobą szczeniąt i młodzieży, co nie oznacza, że nie
chorują psy dorosłe.

Szczenięta chorują częściej i przebieg jest o wiele cięższy. Często kończy się to zejściem
śmiertelnym zwierzęcia. Parwowiroza jest chorobą zakażną, wywoływaną przez parwowirus typ
2 psów. Zarazek może dość długo bytować w kale chorych zwierząt, w środowisku ( kilka
miesięcy ). Wirus dostaje się do organizmu przez przewód pokarmowy. Psy mogą zarażać się
bezpośrednio tzn. podczas wspólnej zabawy czy spacerów, ale zarazki mogą też zostać
przyniesione przez właściciela np. na butach. Najbardziej wrażliwą rasą są rottweilery (
śmiertelność wynosi ponad 50%).

OBJAWY KLINICZNE...

...mogące nasuwac wlascicielowi podejrzenie parwowirozy sa dosc
charakterystyczne.Pojawiaja się wymioty, niechec do zabawy, zle samopoczucie, spadek
apetytu i szybki spadek masy ciała. Po sprawdzeniu temperatury ciala okazuje się ze zwierze
ma goraczke, pojawia się tez biegunka, często z dodatkiem krwi, ma charakterystyczny,
cuchnacy zapach. Zarówno wymioty jak i biegunka nasilają się, zwierzę słabnie, przestaje jeść i
pić, pogłebia się odwodnienie. Z godziny na godzine zwierze jest coraz slabsze, szybko
oddycha, wreszcie przestaje chodzić. Ma czerwone spojówki, popiskuje z powodu silnego bólu
brzucha. Jeśli objawy zostaną dość wcześnie zauważone i zwierze znajdzie się pod opieką
lekarza sa szanse na wyleczenie.

LECZENIE GŁÓWNE...

...można wspomagać podając do picia Gastrolit lub wodę zagotowaną z cukrem, z dodatkiem
szczypty soli. Gdy lekarz zastosuje odpowiednią terapię, a wszystko to nastąpi odpowiednio
wcześnie są szansę, że zwierzę wyzdrowieje.
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PIERWSZE OZNAKI POWROTU DO ZDROWIA:

spadek gorączki, wzrost apetytu i pragnienia, brak biegunki, zwierzę przestaje wymiotować,
powraca chęć do życia , zmniejsza się bolesność brzucha. W tym czasie powinniśmy rozpocząć
terapię wspomagającą, która pomoże zwierzęciu wrócić do zdrowia. Nadal można podawać
rozpuszczony Gastrolit. Do jedzenia właściciel powinien przygotowywać pieskowi marchwiankę
( wywar z marchwi). Jej składniki działają kojąco i regenerująco na przewód pokarmowy. W
pózniejszym okresie można sporządzać kleiki ryżowe z dodatkiem gotowanej cielęciny.
Najlepiej pokarm zmiksować. Do picia można też podawać wywar z siemienia lnianego, sok
pomidorowy oraz świerzą przegotowaną wodę. Wraz z poprawą zdrowia stopniowo wracamy do
poprzedniego żywienia. Zaraz po ustąpieniu choroby należy zwierzę odrobaczyć.

Aby zapobiec wystąpieniu parwowirozy i wielu innych chorób , należy zaraz po zakupie
psa udać się do lekarza weterynarii, który udzieli nam stosownych wskazówek i poleci
odpowiedni schemat odrobaczania i szczepienia naszego przyjaciela.
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