Mačky a psy seniori
Každá mačka a pes starne vlastným tempom, ale všeobecne
sa za obdobie zrelosti považuje vek od 8-10 rokov u mačiek
a malých psov, a od 6 rokov u veľkých plemien psov. Platí
pravidlo, že čím väčší pes je, tým rýchlejšie starne.
Prvé zdravotné príznaky starnutia nie sú vždy pozorovateľné,
napríklad porucha činnosti obličiek, poruchy srdcovej
činnosti, znížená výkonnosť pečene, a ďalšie. Ešte pred
klinickými príznakmi ich odhalia krvné testy, prípadne iné
zobrazovacie techniky.

Najčastejšie ťažkosti v starobe
•
•
•
•
•
•
•

problémy s chrupom
pomalšie trávenie
nechuť k pohybu a zadýchavanie sa
slabnutie svalstva a nižšia výkonnosť
bolesti kĺbov
slabnutie čuchu, sluchu aj zraku
bezdôvodná zmena hmotnosti

Preto je pri senioroch vhodná pravidelná klinická
prehliadka, vyšetrenie krvi a sledovanie zmien.
Ak veterinár nepozná zviera od malička, je veľmi dôležité
informovať ho o všetkých vyšetreniach a problémoch
v minulosti.

Všímajte si aj správanie mačky/psa a informujte o nich
veterinára:
• Je pes/mačka menej ochotné sa hýbať, pohybuje sa
menej alebo strnulo?
• Je pes/mačka prítulnejšia alebo naopak bojazlivejšia?
• Hráva sa zriedkavejšie?
• Pôsobí niekedy zmätene, má problémy s orientáciou?
• Spáva pes/mačka dlhšie alebo viac počas dňa?
• Častejšie sa v noci prebúdza?
• Častejšie močenie či defekácia?

Prevencia je jednoduchšia a lacnejšia ako liečba. Aj keď niektoré ťažkosti prichádzajú s vekom prirodzene a vyliečiť sa nedajú,
pri včasnom zásahu sa dajú aspoň zmierniť či spomaliť. Je to šanca ako zvieratku urobiť život komfortnejším a dlhším.

Akcia SENIORI od 1.12 do 21.12.2017
Ceny za každý balíček sú oproti bežným nižšie o 20%.

Na vyšetrenie sa treba objednať
telefonicky na čísle 02/55 960 402.
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Ambulancia Veterinka
Dulovo námestie 13, Bratislava
telefón: 02/55 960 402
www.veterinka.sk

ordinačné hodiny:
pondelok až piatok 10.00–12.00 a 14.00–19.00
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