CIAŁA OBCE
Wiosną i latem pogoda sprzyja spacerom na świeżym powietrzu. Szczególnie przed
koszeniem traw psy są narażone na wbicie się w ich ciało (oko, ucho, przestrzeń
międzypalcową) kłosów traw, źdźbeł traw, bądź innych części roślin.
Objawem dostania się ciała obcego do oka jest mrużenie oczu. Zwierzę unika dotykania
przez człowieka jego głowy, może również mieć
depresję i być osowiałe. Innymi objawami są: ból,
światłowstręt, łzawienie, zaczerwienie spojówek lub
wyciek ropny z oczu.
W takim przypadku niezbędne jest szybkie udanie
się do lekarza weterynarii. Rokowanie w przypadku
ciała obcego w oku jest różne, zależy od rodzaju
ciała obcego, umiejscowienia ciała obcego, stopnia
uszkodzenia oka i najważniejsze od CZASU
TRWANIA.
Równie częstym problemem są ciała obce w uchu.
Objawami są: przechylanie głowy, bolesność ucha,
potrząsanie głową.

Ryc. 1 Ciała obce wyciągnięte

z oka psa rasy yorkshire terrier.
Ciała obce w uchu są często niezauważalne gołym
okiem. Dlatego wówczas należy udać się do lekarza weterynarii, gdzie w badaniu
otoskopowym można zaobserwować kłosy traw, bądź inne części roślin.

Części roślin, głównie ostro
zakończone mogą się wbijać
w różne części ciała.
Szczególnie narażona jest
skóra w przestrzeni
międzypalcowej. Wbicie
ciała obcego może objawiać
się zaczerwieniem skóry,
okolica może być opuchnięta,
wilgotna, a także można
zauważyć wyciek z rany.
Rokowanie w takim
przypadku zależy od
lokalizacji zmiany i
możliwości usunięcia ciała
obcego. Należy pamiętać, że
Ryc.2 Kłos trawy wyciągnięty z zaczerwienionej zmiany z
kłosy traw mają tendencje do
przestrzeni
międzypalcowej u psa.
migracji i mogą być. szczególnie trudne
do znalezienia.

Biorąc pod uwagę powyższe informacje prosimy właścicieli psów o niebagatelizowanie wyżej
wymienionych objawów i jak najszybszą wizytę u lekarza weterynarii.
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