
PRASKANJE ZA UHLJEM(A) 

 

Če se pes praska za ušesi, zagotovo ni zatopljen v razmišljanje…težave z ušesi lahko 

kažejo na alergije ali druga resnejša obolenja 

 

Nadloga, ki jo poznajo mnogi skrbniki psov, je vnetje zunanjega sluhovoda. Je zelo pogosto 

stanje, ki ga hitro spoznamo, saj se pes praska, otresa z glavo, v hujših primerih se drgne ob 

predmete in s tem želi ublažiti bolečino. Če gre le za vnetje enega ušesa, pes nosi glavo 

postrani, vsekakor pa je zelo nemiren, saj ga uho boli. V blažji obliki opazimo rjavkast redek 

izcedek iz ušes, ki lahko pri hujšem vnetju močno zaudarja in je celo gnojen. V kolikor 

skrbnik posumi, da gre morda za blago stopnjo vnetja sluhovoda, je ognjičevo mazilo oziroma 

tinktura pravo sredstvo. V zunanji sluhovod kanemo tinkturo in nežno masiramo, da kapljice 

spolzijo na mesto vnetja. Hkrati pa damo psu še homeopatski pripravek Calendula 3 D dva do 

trikrat na dan. Če je rdečina sluhovoda zelo očitna, lahko nekajkrat dodamo homeopatski 

pripravek Belladona 6 D v dvournih presledkih. Ta kombinacija pripravkov bo psa hitro 

odrešila bolečine in neugodja.  

Pri blagem vnetju sluhovoda je odlična izbira tudi izvleček gobe smrekove kresilke v obliki 

tinkture in sok netreska, ki so ga uspešno uporabljale že naše babice. Oba pripravka – kakor 

tudi vse, kar vnašamo v ušesa našega psa – naj bo ogreto na telesno temperaturo. 

Vnetje sluhovoda v zgodnji začetni fazi ne predstavlja hude težave, le resno se ga je treba 

lotiti in vztrajno zdraviti. Vnetje, posebej tisto na obeh ušesih, pa je na osnovi doktrine 

holističnih veterinarjev pogosto zunanje znamenje resnih presnovnih motenj, kjer telo izrabi 

sluhovod  kot izvodilo za izločanje strupov. To se zgodi še posebej pogosto v primeru, ko so 

običajni organi izločanja – jetra in ledvici – že preobremenjeni. Če je vnetje omejeno na 

desno stran, obstoja resna možnost obolenja jeter in nepravilnosti v delovanju črevesja; vnetje 

levega ušesa pri psici pa nakazuje možnost nepravilnega delovanja jajčnikov.  

Pri desnostranskem vnetju sluhovoda je smiselno preveriti, če je bil pes pravilno hranjen. V 

večini primerov se namreč izkaže, da so prisotne bolj ali manj kronične težave s prebavili 

zaradi prehrane, ki vsebuje preveč konzervirane in briketirane hrane.  

Levostransko vnetje sluhovoda pri psici je pogosto povezano s hormonskim neravnovesjem. 

Tega lahko povzročijo hormonske injekcije za preprečitev gonitve in so tako lahko posreden 

vzrok za vnetje sluhovoda. Če je ta povezava potrjena, je potrebno lokalno (homeopatsko) 

zdravljenje dopolniti z uravnavanjem hormonskega ravnovesja.  

Vnetje zunanjega sluhovoda je v velikem številu primerov povezano s kožnimi alergijami 

zaradi prehrane in drugimi presnovnimi težavami, zato je vedno potrebno poiskati vzroke 

vnetja. Homeopatske pripravke za zdravljenje pa skoraj vedno določamo pretežno po vrsti 

izcedka, pa tudi po okoliščinah, v katerih se stanje obolelemu psu poslabša ali izboljša. 

V primeru, da sta prizadeti obe ušesi, iz katerih izteka gnojen izcedek, lahko celo krvav in se 

stanje poslabša zvečer in še posebej ob toplem vremenu, zahteva zdravljenje s pripravkom 

Mercurius 6 D štirikrat dnevno. 

Vneto uho je največkrat zelo boleče, včasih tako zelo, da je potrebno psu, ki je nervozen, laja 

in grize, dati pomirjevalo, da je možno opraviti veterinarski pregled oziroma dati v uho 

zdravilo. Vendar ti znaki hkrati govorijo, da je pri homeopatskem zdravljenju vnetja potrebno 

uporabiti pripravek Hepar sulphuris 6 D. Vnetje se bo po nekaj odmerkih zmanjšalo, prav 

tako nemir in bolečina.   

Pri psu, pri katerih se ob vnetju sluhovoda pojavlja obilen izcedek, podoben medu, poleg tega 

pa ima morda tudi kožne izpuščaje okrog smrčka, je preveč prehranjen in trpi zaradi zaprtja, 

opisana slika govori za uporabo pripravka Graphites 4 D.  

Naslednja slika vnetja sluhovoda kaže obilen izcedek, vendar je koža suha, stanjšana, ima pa 

razpoke, ki se pogosto solzijo. Celotno stanje se poslabša pozimi. Pes z opisanimi težavami 



ima nemalokrat težave tudi s potovalno boleznijo: vožnja z avtom, vlakom ali ladjo mu izzove 

bruhanje. V tem primeru bomo uporabili pripravek Graphites 8 D.  

Če vnetje sluhovoda preide v kronično fazo, to pomeni, da je izcedek dolgotrajen, lahko zelo 

zaudarja, je redek in ne zelo obilen ter se lušči. Psi s takimi težavami so navadno tudi bolj 

nežni, oprezni in občutljivi za mraz. Če pri psu opazimo naštete znake, je čas za uporabo 

pripravka Silicea 12 D. V homeopatiji je tudi vonj izcedka zelo pomemben kazalec za izbiro 

zdravilnega pripravka. Pri opisanem stanju lahko dodamo še pripravek Hepar sulphur 6 D, če 

ima izcedek zelo značilen vonj po siru. 

Še eden od homeopatskih pripravkov zasluži omembo in sicer gre za Psorinum 30 D: izcedek 

iz ušesa je rjavo – rumen, deluje dražeče in zaudarja. Izcedek se lahko pojavlja precej časa, 

včasih v posameznih presledkih po več let. Najbolj prepoznavni znaki za uporabo omenjenega 

pripravka so zmrzljivost, nenasiten apetiti in izpuščaji z značilnim vonjem. Težave se pojavijo 

pozimi in poleti izginejo.  

Huda nenadna rdečina notranjega dela ušesa govori za uporabo pripravka Belladona 6 D, če je 

rdečina v ušesu kroničen spremljevalec psa, jo je potrebno zdraviti s pripravkom Sulphur 6 D. 

V primeru, da gre za ekcem na notranjem delu ušesa, izberemo pripravka Sulphur 12 D in 

Graphites 12 D. Psu ju dajemo izmenoma štirikrat dnevno. 

Srbenje sluhovoda in zunanjega dela ušesa zdravimo s pripravkom Graphites 4 D; pri pasmi 

koker španjel homeopatski veterinarji svetujejo dodatno še uporabo pripravka Argentum 

nitricum 12 D. 

Vsi našteti pripravki so odlično dopolnilo lokalnemu zdravljenju, ki ga predpiše veterinar. 

Homeopatsko zdravilo namreč deluje na stanje celotnega telesa, ki se lahko nato učinkovito 

bori proti bolezni. Pred uporabo lokalnih sredstev proti vnetju pa je potrebno sluhovod očistiti 

ušesnega masla po navodilih veterinarja. 
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