NE TVEGAJMO, KO GRE ZA OČI
V preteklih mesecih se nas je večina ubadala vsaj z vnetimi očmi, ko so pasje glave kar
naprej iskale svež vetrič
Pravijo, da je pri boleznih in poškodbah oči že dvanajst ur, ki jih zamudimo, za oko lahko
usodnih. Zato naj redni veterinarski pregledi, ki jih nudimo svojim psom, nujno zajemajo tudi
pregled oči. Še posebej, če gre za spremembe na obeh očesih, je na to potrebno čim prej
opozoriti veterinarja. Če gre za močno pordelo oko ali oko, ki ga žival ne more odpreti, je čas
odločilnega pomena.
Homeopatski pripravki pomagajo ublažiti bolečino in vnetje, lahko pa tudi močno zavrejo ali
celo povrnejo v prejšnje stanje degenerativne spremembe, zato je vredno pomisliti pri težavah
z očmi tudi na to obliko komplementarnega zdravljenja.
Konjuktivitis pravimo stanju, ko so vnete očesne veznice. Oči so pordele, se solzijo, lahko
tudi otečejo in srbijo. Običajno se konjuktivitis povezuje z alergijo na prah ali cvetni prah
oziroma bakterijsko okužbo. Takrat opazimo tudi gnojni izcedek rumene ali zelene barve.
Oko je lahko vneto tudi zaradi (podedovanega ) uviha veke ali trepalnic, ki dražijo površino
očesa. Seveda pa vnetje zelo hitro lahko povzroči tudi veter oziroma prepih. Odlično
homeopatsko zdravilo, ki ga tudi pri nas nekateri optiki in okulisti priporočajo svojim
strankam, je tinktura pripravka Euphrasia. Matično tinkturo se razredči v razmerju 1:15 z
destilirano vodo in daje v vneto oko dve do tri kapljice tri- ali štirikrat na dan, dokler je oko
rdeče in videti vneto, v tujini pa lahko kupimo že pripravljene kapljice Euphrasie za oči.
Konjuktivitis lahko povzroči tudi alergična reakcija: takrat gre za nebolečo rdečino, ki jo
zdravimo s pripravkom Apis 3 D. Ker je vzrokov za konjuktivitis lahko več, od poškodb do
očesne mrene, pasje kuge ali infekcije, je, v kolikor je skrbnik psa v dvomih, najbolj
priporočljivo po diagnozo stopiti k veterinarju.
Močno solzenje oči zaradi prepiha ali vetrovnega vremena, brez rdečine, lahko ozdravimo s
kombinacijo pripravkov Euphrasia 3 D in Pulsatilla 6 D, ki jih dajemo psu v enakih delih trido štirikrat dnevno. Ta kombinacija velja tudi za kronično vneto očesno veznico.
Nezdravljeno ali slabo zdravljena vnetje veznice se lahko razširi tudi na očesno zrklo. To je v
tem primeru podpluto, prepredeno z dobro vidnimi krvnimi žilicami. Prisotna je tudi bolečina
in občutljivost na svetlobo. V tem primeru je potrebno uporabiti homeopatski pripravek
Belladonna 6 D skupaj s pripravkom Apis 3 D v enournih presledkih, dokler se akutno stanje
ne izboljša.
Očesna mrena je poznana patologija tudi v humani medicini, pri psih ni kaj dosti drugačna in
so ji podvrženi zlasti starejši psi. Vid psa je okrnjen, ker svetloba skozi zamegljeno lečo ne
more prodreti na mrežnico. Pri mladem psu se pojavi očesna mrena v primeru poškodbe ali,
ko je nastanek očesne mrene značilen za posamezno pasmo, npr. pri kodrih, španjelih… Pri
mreni kot posledici poškodbe uporabimo homeopatski pripravek Conium maculatum 6 D.
Holistični veterinarji poročajo, da imajo uspehe pri starostni motnosti očesne leče in sicer z
dodajanjem koencima Q10 v pasjo prehrano. Za male pasme zadostuje 15 mg koencima na
dan, za velike pse pa 30 mg. Ta razmeroma cenen prehranski dodatek je preizkušeno
učinkovit. Motnost očesne leče pa je med drugim tudi znak, da se stara celotno telesno tkivo,
zato je koencim Q10 z ostalimi antioksidanti, npr. vitaminom E, še kako dobrodošel. S
pomanjkanjem antioksidantov se poveča možnost srčnega obolenja, raka, artritisa, očesne
mrene in ostalih bolezni. Večina skrbnikov starih psov pozna temno moder ali siv izgled
pasjega očesa. Dobre rezultate pri tem daje tudi zdravilo Eye-C (dr.Goodpet), tekočina, ki
vsebuje vitamin C in cink. Po šestih do osmih tednih se izgled očesa popravi, hkrati pa se
izboljša seveda tudi pasji vid. Pripravek pomaga tudi pri težavah z mreno, pri konjuktivitisu

pa lahko učinkuje samostojno ali kot dopolnilo antibiotičnemu zdravljenju. V ZDA je v
uporabi že več kot deset let, nam je dosegljiv preko spletne trgovine.
Nastanek očesne mrene je tesno povezan tudi z nekaterimi kroničnimi boleznimi in stanji, na
primer z oslabljenim imunskim sistemom. Veliko psov, ki imajo neprestane izbruhe alergije
na koži, kolčno displazijo ali težave z ušesi, so nagnjeni k nastanku mrene. Ta je pogostejša
tudi pri psih, ki trpijo za sladkorno boleznijo. Z zdravljenjem osnovne kronične bolezni lahko
skrbnik veliko stori, da se očesna mrena ne razvije.
Kronične očesne bolezni, kamor štejemo očesno mreno, ponavljajoča se vnetja ipd., ki se ne
odzivajo na tradicionalno zdravljenje, holističnega veterinarja napeljejo na razmišljanje o
stanju pacientovih jeter. Po doktrini kitajske tradicionalne medicine so oči namreč tesno
povezane z jetri. Za okrepitev jeter je najbolj učinkovito uporabiti katero od tradicionalnih
zeliščnih zdravilnih mešanic, npr. Himalaya Liv 52 Vet.
Razjeda roženice je največkrat posledica poškodbe, ki jo povzročijo semena trav, pa tudi
mačke s svojimi kremplji. Neredko tudi trepalnice z uvihane veke povzročijo odrgnino
roženične povrhnjice. Tako razjedo je potrebno obravnavati resno, saj je predrta površina
očesa za psa boleča in povzroča tudi solzenje. Včasih poškodbe ali tujka sploh ne vidimo s
prostim očesom in je za natančno diagnostiko potrebno oko obarvati s posebnimi kapljicami.
Praski sami se lahko pridruži še bakterijsko vnetje, vendar je pri zdravi živali okrevanje
nezapleteno. Površinske poškodbe navadno tudi ne krvavijo. Če opazimo sledove krvi, so
zagotovo poškodovane notranje strukture očesa. To pomeni nujnost resne obravnave, katere
naj se čim prej loti veterinar. Za poškodovano oko lahko uporabimo že prej omenjeni
pripravek Euphrasia trikrat dnevno po tri kapljice, da pospešimo zdravljenje. Za omilitev
bolečine po poškodbi in preprečitev vnetja pa je priporočljivo dati psu tri granule pripravka
Aconitum napellus 30 CH.
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