ZWIERZĘTA DOMOWE - WALKA Z UPAŁEM
Pamiętajmy, zwierzęta też odczuwają upał.
W upalne dni musimy szczególnie zadbać o zdrowie naszych podopiecznych. Podczas
panujących wysokich temperatur zagrożenie stanowi zarówno udar cieplny, a także
bezpośredni kontakt psich czy kocich łapek z rozgrzanymi powierzchniami takimi jak
asfalt , płytki chodnikowe czy rozgrzane parapety.
Żelazne zasady postępowania w gorące dni
- unikajmy długich spacerów w godzinach największego nasłonecznienia;
- starajmy się wychodzić z psami w godzinach wczesnoporannych lub późnowieczornych;
- jeśli już musimy udać się na dłuższy spacer w samo południe, pamiętajmy o zabraniu wody dla czworonoga i unikajmy
rozgrzanych do czerwoności płyt chodnikowych, starajmy się przemieszczać w zacienionych miejscach;
- nie używajmy kagańców, które uniemożliwiają dyszenie; pies dysząc chłodzi organizm, a w przypadku ściśniętego pyska nie ma
takiej możliwości;
- nie pozwalajmy kotom wylegiwać się w miejscach mocno nasłonecznionych;
- nie pozostawiajmy na balkonach klatek z gryzoniami, królikami i ptakami;
- pamiętajmy, aby nasz pupil zawsze miał dostęp do świeżej, chłodnej wody;
- NIGDY nie zostawiajmy zwierząt w samochodzie, nawet z otwartymi szybami; w zamkniętym, pozostawionym na słońcu aucie,
po trzydziestu minutach temperatura osiąga 50°C, a po kolejnych dwudziestu dochodzi do 70°C;
Na przegrzanie najbardziej narażone są zwierzęta z długą sierścią, z ciemnym umaszczeniem,
psy otyłe oraz psy ras brachycefalicznych (mopsy, boksery, buldogi itp.), a także zwierzęta
cierpiące na choroby układu krążenia i układu oddechowego.
Objawy udaru
Jeśli u swojego czworonożnego przyjaciela zauważysz następujące objawy w gorący dzień, może to oznaczać udar cieplny:
- nadmierne ziajanie, znacznie spłycony i nieregularny oddech
- temperatura ciała wzrosła ponad 40°C (średnio 40-43°C)
- wargi suche , dziąsła i język ciemnoczerwone
- omdlenia, osłabienie, letarg
- drgawki
- wymioty, biegunka
- oparzenia nieowłosionej skóry - uwaga psy pozbawione sierści
Jak pomóc ?
W przypadku, gdy zauważymy wskazane powyżej objawy należy natychmiast w ramach pierwszej pomocy:
– przenieść zwierzę w chłodne, zacienione miejsce
– nałożyć na kark zwierzęcia chłodny kompres - zmoczony ręcznik, koszulkę etc.
– podać zwierzęciu chłodną wodę do picia,
– jak najszybciej udać się do lekarza weterynarii!
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