HUOLETON KESÄ

KARVAKUONOILLEKIN
Lemmikit otetaan
yhä useammin
mukaan mökille tai
ulkomaanmatkalle.
Varautumalla pieniin
yllätyksiin ennalta,
loma ei mene pilalle
karvakuonolta eikä
omistajalta.

K

evät on jo pitkällä ja punkkikausi täydessä vauhdissa.
Ilmojen
lämpenemisen myötä puutiaiset eli kansan suussa punkit
aktivoituvat ja vaanivat ruohikossa sopivaa uhria odottaen. Kohdalle osuva koiran
kuono tai ihmisen paljas sääri
on mitä mainioin ateria punkin lisääntymistä varten. Punkit kantavat syljessään ikäviä
sairauksia aiheuttavia viruksia
ja bakteereja, joten niin lemmikkieläinten kuin ihmisten
suojautuminen on aiheellis-

ta. Punkkikausi jatkuu pitkälle syksyyn, jopa marraskuulle
asti keleistä riippuen.
PUNKKISUOJAUKSEN
M ONET KEINOT

Erilaiset punkkien häätöön
tarkoitetut loislääkkeet ovat
tehokkain tapa suojautua
punkkien välittämiltä taudeilta. Osa lääkkeistä on reseptivalmisteita, mutta suurin osa
on kuitenkin ilman reseptiä
apteekista saatavia paikallisvalmisteita tai pantoja. Lemmikin niskaan laitettava paikallisvaleluliuos
vaikuttaa

noin 4 viikkoa kerral- punkkikausi tyä lemmikille maislaan, kun taas punkkituvia ”makupaloja”,
jatkuu
saavat suolen
panta voi toimia koko
pitkälle jotka
sekaisin ja löysä ripunkkikauden huhsyksyyn, puliuloste komeilee
tikuusta marraskuuljopa
mökin hienoimmalla
le eli 8 kuukautta. Eri
marras
matolla aamun valvalmisteiden lääkeaineet toimivat eri ta- kuulle asti. jetessa. Herkimmillä
suoli menee sekaisin
valla, ja osa valmisteista tappaa punkin jo ennen pienimmästäkin muutoksesta
kuin punkki ehtii purra, kun jopa ruokavalion suhteen, ja
taas toiset lääkkeet tappavat silloin maitohappobakteereispunkin vasta sen purtua. Jos ta on apua tilanteen normalikoira on innokas uimaan, eri soimisessa. Jos ripuli on rajua,
valmisteilla on erilaiset rajoi- menetetyn nesteen ja elektrotukset uimisen suhteen, mi- lyyttien korvaaminen on vältkä kannattaa ottaa huomioon tämätöntä, ja avuksi kannattaa ottaa tarkoitukseen sopiva
valmisteen valinnassa.
Riippumatta käytetystä val- geeli. Jos ripuli ei osoita raumisteesta, päivittäinen punk- hoittumisen merkkejä muutakisyyni on ehdottoman tärkeä massa päivässä hoidosta huoniin lemmikin kuin sen omis- limatta, on syytä lähteä eläintajan suojautumisessa punkki- lääkärin luokse. Kesäkuumalla
en levittämiä tauteja vastaan. kuivuminen uhkaa myös lemIhoon mahdollisesti jo kiinnit- mikkiä yllättävän nopeasti.
tyneet punkit poistetaan helpoimmin punkkiraudalla tai SILMÄT JA KORVAT
tukevilla punkkipihdeillä pyö- P UHTAINA
rittäen. Puremakohta kannat- Kesällä lemmikin silmät ja
taa desinfioida tarkoitukseen korvat ovat myös alttiina rossopivalla kirvelemättömällä kille ja niiden aiheuttamille
haavasuihkeella ja mikäli se tulehduksille. Kotiapteekistulehtuu, on parempi näyttää sa onkin hyvä pitää aina silsitä eläinlääkärille tai omista- mä- ja korvapuhdisteita kaiken varalta, ja etenkin silloin,
jan tapauksessa lääkärille.
jos omalla lemmikillä on korMAISTUVAT MAKUPALAT
vien puhdistaminen tarpeen
LUONNOSTA
säännöllisesti tai silmät vuoKesäisestä luonnosta voi löy- tavat pölyn tai roskien takia.

Silmien voimakas turpoaminen, luomien punaisuus tai
vihertävä rähmä ovat merkkejä silmätulehduksesta ja vaativat siis eläinlääkärin hoitoa.
Silmien jatkuva vuotaminen
on aina oire jostakin, jonka
syy tulee selvittää tarkemmilla tutkimuksilla.
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