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Ερώτηση:

Καλησπέρα σας και καλές γιορτές, έχω στη κατοχή μου εδώ και 10 μέρες ένα καθαρόαιμο
μαλινουα ,τις τελευταίες ημέρες ξεκίνησε κάποιες διάρροιες ,και ήρθαν οι Εμετοί σε κάθε
γεύμα την επόμενη ακριβώς ημέρα τον πήγα στο κτηνίατρο να σημειώσω ότι είναι 2 μισή
μηνών και δεν έχει κάνει ακόμη εμβόλια έχει βγει βόλτες στη φύση και όχι κοντά με άλλα
σκυλιά , προχθές το πρωί πήγα στο κτηνίατρο και του έκανε μια ένεση σαν ντεπον μου είπε
και αντιεμετική , είπε ότι δεν τρώει πολύ ποιοτικό φαγητό ,ενώ τον τάιζα πολύ καλά με
φαγητό που του φτιάχνουμε εμείς ,τέλος πάντων μου είπε ότι πρέπει να του φτιάξω
κοτόπουλο με ρύζι και το έκανα ,ο σκύλος έφαγε μόνο το μεσημέρι μετά από 1 ώρα που είχε
δεχθεί τις ενέσεις ,δυστυχώς περνάει σχεδόν 30 ώρες που δεν έχει βάλει μπουκιά και κάνει
διάρροια σαν νερό αλλά από κίτρινα τα καλά του έγιναν πιο καφετί , είχε τρέμουλο και
εμετό το νερό που έπινε του έτρεχαν και τα σάλια ,δεν άντεχα να τον βλέπω έτσι πήρα
τηλέφωνο τον κτηνίατρο και μου είπε ότι είναι από τον φόβο του.. σήμερα 25 Δεκεμβρίου
έφαγε 10 η ώρα το βράδυ λίγο φαγητό σχεδόν 2-3 μπουκιές ρυζάκι με κοτόπουλο
νερόβραστο. Μετά από δύο ώρες ξανά έκανε εμετό ,εάν παίξω μάτι του θα ξεσηκωθεί λιγάκι
από την ώρα που έφαγε έστω και λίγο ο γιατρός μου πρότεινε να πάρω κάποια φάρμακα τα
οποία λέγονται πριπεραν και ουλτραλεβουρ ,πιστεύω ότι ο γιατρός δεν έχει κάνει σωστή
διάγνωση και φοβάμαι ότι το ζωάκι μου θα καταλήξει σε θάνατο εάν δεν βρω κάποιον να με
βοηθήσει δυστυχώς μένω σε χωριό και είναι ο μόνος κτηνίατρος που μπορώ να απευθυνθώ
..βοηθήστε με δεν ξέρω τι να κάνω είμαι σε απελπισία.....

Απάντηση:

Kα Μαριλένα, κακώς δεν έχετε κάνει εμβόλια ενώ είναι ήδη δυόμιση μηνών. Τα αντισώματα
που παίρνουν τα ζώα από το πρωτόγαλα φθίνουν από τις 45 μέρες...γι αυτό και ξεκινάμε
εμβόλια από ηλικία 50-55 ημερών.
Δεν μπορώ να γνωρίζω ποια ίωση περνάτε...ελπίζω να μην είναι αρχή τύφου.
Αν το αντιμετωπίσουμε ως γαστρεντερίτιδα θέλετε primperan ανά 8ωρο μια ώρα προ
φαγητού, αντιόξινα ανά 12ωρο πχ Tagamet (καλυτέρα ενέσιμα) , προστατευτικό στομάχου
(peptonorm), αντιδιαρροικη πάστα και μάλλον αντιβίωση κάθε διήμερο (ενέσιμη). Το ρύζι
πρέπει να είναι πολύ βρασμένο (λαπάς) μαζί με κάποια πρωτεΐνη πχ κιμάς βρασμένος. Τα
γεύματα πρέπει να είναι στο εξάωρο - οκτάωρο και πολύ μικρά (μια δυο κουταλιές). Έχετε
δρόμο μπροστά σας και ελπίζω να πάνε όλα καλά...

1/2

Απάντηση κας Μαριλένα
Συντάχθηκε απο τον/την Κωνσταντάρας Γιάννης
Δευτέρα, 28 Δεκέμβριος 2020 08:58 - Τελευταία Ενημέρωση Δευτέρα, 28 Δεκέμβριος 2020 11:28

2/2

