
POŠKODBE, UGRIZI, PIKI 

 

Dnevi so vedno daljši, zato s svojimi kosmatinci vedno več časa preživimo v naravi in v 

družbi drugih živali. S tem se znatno povečajo možnosti poškodb. 

 

Prodaja homeopatskih pripravkov se je, kot kaže, pričela tudi v naših lekarnah, zato res ni 

razloga, da ne bi imeli doma male priročne zbirke najnujnejših pripravkov. V primeru, ko 

bomo pripravek potrebovali, nam bodo naše živali še kako hvaležne. Pri tem seveda ni 

potrebno posebej poudarjati, da ga bomo lahko uporabili tudi za ostale družinske člane 

oziroma zase. Po nekatere druge (Bachove) pripravke, ki jih navajamo v nadaljevanju, pa bo 

še vedno treba v razvito Evropo. 

Ne glede na vrsto poškodbe oziroma način, kako je do nje prišlo, je vedno dobro imeti pri sebi 

kapljice Rescue Remedy. Pri vseh stresnih dogodkih, kot je na primer napad druge živali, 

pretep dveh psov, prometna nesreča, piki, ugrizi ipd., lahko omenjene kapljice rešijo življenje. 

Zmanjšujejo namreč stanje šoka, ublažijo bolečino, žival se ob pomoči vede manj agresivno, 

ker odpravljajo paniko in strah. Prav tako vzpodbudijo organizem, da vključi svoje naravne 

obrambne sposobnosti. Po dve kapljici dajemo živali v gobček vsakih petnajst minut, dokler 

se stanje ne prične izboljševati. Če je žival v šoku in ji kapljic ne moremo dati neposredno v 

gobček, bo zadostovalo, da jih bomo nakapljali na smrček in vtrli v dlako. 

Čudežna Arnica 30 CH je homeopatski pripravek, ki si zasluži mesto v torbici, v avtomobilu, 

v priročni domači lekarni in še kje. Dajemo ga neposredno po poškodbi v deset do 

petnajstminutnih presledkih. Čim bolj sveža je poškodba, bolj pogosto ga dajemo. Na arniko 

prisegajo vsi, ki so se s homeopatijo že srečali in so jo uspešno uporabili. Pri vseh poškodbah 

zmanjšuje bolečino, šok, krvavitve in otekline. Idealna kombinacija je gel iz arnike za zunanjo 

uporabo in homeopatski pripravek, ki ga damo živali v gobček. Pri praskah, urezninah in 

odrgninah bo odlična izbira tudi ognjičevo mazilo ali tinktura. 

Težava, ki smo ji v spomladanskih mesecih večkrat priče, so zagotovo medsebojni spopadi 

psov, mačk ali kombinacija obojega. Kljub temu, da poškodba včasih zgleda prav neznatna, je 

prva naloga skrbnika temeljit pregled kožuha. Še bolje pa bo to opravil veterinar. Kjer gre za 

očitno rano, je potrebno najprej odstraniti dlako in okolico temeljito izprati, nato pa razkužiti. 

Žival naj si rane ne liže.  

Pri predrtju kože ponavadi ne gre za močno krvavitev, veliko bolj nevarne pa so zmečkanine 

podkožnega tkiva, poškodbe notranjih organov in vnos bakterij v rano. Če rano spregledamo 

ali se ta prekmalu zapre, njena notranjost pa se prične gnojiti, lahko nastane t.i. absces ali 

ognojek, ki zahteva kirurški poseg in antibiotično zdravljenje. Zato je v najkrajšem času po 

poškodbi pregled pri veterinarju zelo priporočljiv. Poleg homeopatske arnike pri zmečkaninah 

izmenično uporabimo še Hamamelis 3 D v kratkih časovnih presledkih.  

Ko izbiramo homeopatski pripravek, moramo razlikovati med rano oziroma vbodno rano. Če 

gre za točkasto poškodbo, pri čemer je prisotna huda bolečina, uporabimo pripravek Ledum 4 

D, ki ga poznamo že iz poglavja o ugrizih klopov. Kadar gre za hude ugrize z izgubo tkiva, 

homeopatski veterinarji priporočajo pripravek Calendula 4 D, t.j. homeopatski ognjič, hkrati 

pa ognjičevo mazilo za zunanjo uporabo. V primeru, da gre za poškodbo živčevja, bomo 

uporabili Hypericum 4 D. Pri strganih ali natrganih sklepnih vezeh (ligamentih) in izvinih, 

kar je prav tako zelo pogosta poškodba, uporabimo pripravek Ruta 4 D.  

Pse, ki pogosteje prihajajo v stik s čebelami ali živijo celo v neposredni bližini čebelnjakov,   

čebele lahko tudi pošteno opikajo. Še posebej je to lahko nevarno, če gre za več pikov hkrati. 

Da bi imunski sistem pripravili na možnost čebeljih pikov, lahko damo psu v začetku čebelje 

sezone enkratni odmerek pripravka Apis mellifica 200 D. Tako bomo pasji organizem 

ustrezno zaščitili in tudi napad večjega števila čebel ne bo življenjsko ogrožajoč.   



V naravi poleti našemu psu preti tudi bližnje srečanje s kačami, posebej z gadi in modrasi. 

Kot vemo, kače napadejo, če so ogrožene, pes pa z radovednim lajajočim zaganjanjem vanjo 

običajno napad sproži. Na kačji pik posumimo, če je pes nemiren, cvili, se liže, na mestu 

ugriza pa nastane oteklina. Pes je lahko zelo prizadet, tudi bruha. Izmed homeopatskih 

pripravkov izberemo Ledum 4 D in Lachesis 8 D ter ju dajemo izmenično, v začetku vsakih 

15 minut, kasneje v daljših časovnih presledkih. Pomembno pa je, da čim prej poiščemo 

veterinarsko pomoč. Med tem dajemo tudi kapljice Rescue Remedy: po dve kapljici vsaki pet 

do deset minut. 

Poškodbe oči vedno zahtevajo veterinarski pregled in spremljanje zdravljenja, vendar nekateri 

pripravki lahko znatno pripomorejo k procesu celjenja. Arnica montana je zagotovo najbolj 

priporočljiva za vse tope poškodbe, tudi za poškodbe oči. Očesne mišice so lahko delno 

paralizirane, oko je pogosto podpluto. Žival se boji dotika. Pri krvavitvah je smiselno 

zdravljenje kombinirati s pripravkom Hamamelis. V primeru, da gre za podpluto oko, kri pa 

prenika tudi v ostale očesne dele, je primeren pripravek Ledum. Kadar zaradi tujka v očesu 

nastane vnetje, se priporoča Calcarea sulphurica. Če roženica postane motna kot posledica 

poškodbe, uporabimo pripravek Euphrasia.  

Skrbniki mačk včasih opazijo pri svojih ljubljenkah puščanje urina kot posledico poškodbe 

hrbtenjače. Slednja lahko nastane zaradi močnega potega mačjega repa na mestu, kjer iz 

hrbteničnega kanala izstopa živčevje. Nevarnost te poškodbe obstoja tudi, kadar mačko, 

natančneje njen rep, povozi avto. S pripravkom Hypericum perforatum homeopati dosegajo 

odlične rezultate pri poškodbah živčevja, posebej pri opisani. Žival po terapiji spet 

kontrolirano urinira in izloča blato. 

Ne glede na vse zgoraj opisano je s prizadeto živaljo vedno potrebno obiskati veterinarja, še 

posebej hitro pa, če gre za: 

- močno krvavitev, 

- sum na zlomljeno okončino, 

- ugriz druge živali, 

- težave z dihanjem, 

- globoke odprte rane in poleti tudi 

- vročinski udar. 
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