
Pääsiäisvaarat kissoille ja koirille
Pääsiäisen koristeet, kukat ja herkut voivat aiheuttaa vaaratilanteita kodin lemmikeille. Lue mitkä pääsiäistuotteet kannattaa
pitää koirien ja kissojen ulottumattomissa sekä miten voit viettää pääsiäistä turvallisesti lemmikkiesi kanssa.

Pääsiäissuklaa

Pääsiäisenä moni koti on täynnä erilaisia pääsiäissuklaita. Koiratalouksissa suklaat kannattaa kuitenkin säilyttää koiran ulottumattomissa, sillä
suklaa on koiralle vaarallista.

Suklaa sisältää teobromiinia, jota koiran ruoansulatuselimistö ei pysty pilkkomaan ja siksi se voi aiheuttaa koirille myrkytyksen. Mitä
tummempaa suklaa on, sitä enemmän teobromiinia se sisältää. Teobromiinin sietokyky on yksilöllistä ja riippuu muun muassa koiran koosta ja
suklaan kaakaopitoisuudesta. Yleisesti ottaen 10-kiloinen koira voi saada myrkytysoireita syötyään 100–200 g maitosuklaata tai 25-50 g
tummaa suklaata.

Tavallisia suklaamyrkytyksen oireita ovat kuolaaminen, oksentelu, vatsavaivat, erityisen kova jano ja pissahätä. Koira voi myös täristä,
vaikuttaa levottomalta sekä saada kramppeja ja sydämentykytystä. Tarkkaile aina koiran vointia, jos se on varmasti tai mahdollisesti syönyt
suklaata. Jos koiralla ilmenee myrkytyksen oireita, ota heti yhteyttä eläinlääkäriin.

Kannattaa myös huolehtia, etteivät ihanasti suklaalle tuoksuvat, leluyllätyksen sisältävät muoviset munat jää lemmikkien ulottuville. Ahne
lemmikki saattaa hotkaista muovisen munan kokonaisena ja se voi pahimmassa tapauksessa aiheuttaa suolen tukkeutumisen.

Pääsiäisruoat

Monet pääsiäisruoat ja niiden jämät olisivat koiran tai kissan mieleen, mutta ne sisältävät yleensä paljon suolaa ja rasvaa eivätkä ole
lemmikeille hyväksi. Älä siis anna lemmikille pääsiäisruokien jämiä, sillä ne voivat aiheuttaa vatsa- ja suolisto-ongelmia ja joissakin tapauksissa
jopa suolamyrkytyksen.

Jos haluat hemmotella lemmikkiäsi pääsiäisherkulla, anna mieluummin annos jotain erityisen herkullista koiran- tai kissanruokaa tai koiralle
jokin herkullinen puruluu.

Höyhenet ja pääsiäiskoristeet

Höyhenet ja muut pääsiäiskoristeet ovat monen lemmikin silmissä hauskoja leluja. Syötynä (tai tuhottuna) koristeet ja niiden osat voivat
kuitenkin aiheuttaa haavoja lemmikin suuhun, juuttua hampaiden väliin tai nieluun, tai lemmikki saattaa niellä ne. Pahimmassa tapauksessa
suolistoon juuttunut esine voidaan joutua poistamaan leikkauksen avulla. Säilytä siis mahdollisesti vaaralliset pääsiäiskoristeet lemmikkien
ulottumattomissa.

Voit leikkiä lemmikin kanssa höyhenillä ja muilla hauskoilla koristeilla, mutta varmista, ettei lemmikki niele mitään ja kerää lelukoristeet pois
leikkihetken jälkeen. Jotta koristeet eivät olisi niin houkuttelevia, kannattaa leikkiä lemmikin kanssa sen omien lelujen kanssa. Kissa tai koira
saattaa nimittäin alkaa tuhota pääsiäiskoristeita paremman tekemisen puutteessa.

Pääsiäiskukat

Monet kukat ja kasvit kuuluvat pääsiäiseen, mutta tietyt kukat ovat kissoille myrkyllisiä, muun muassa narsissi ja pääsiäislilja. Kissa saattaa
haluta tutkia kukkia ja jopa maistella niiden lehtiä, joten kissalle myrkylliset kukat kannattaa sijoittaa sellaiseen paikkaan, jonne kissa ei pääse.
Toinen vaihtoehto on hankkia vain kissoille vaarattomia kasveja tai tekokasveja.

Kynttilät

Jos kotonasi on kissoja, ole erityisen varovainen kynttilöiden kanssa ja sijoita kynttilät kissan ulottumattomiin. Kynttilän liekki voi polttaa
uteliaan kissan viiksikarvoja, kissan häntä voi osua liekkiin tai kissa voi pudottaa koko kynttilän alas ja aiheuttaa tulipalon tai muun
vaaratilanteen.

Lyhdyt ja tuikut ovat pitkiä kynttilöitä turvallisempia, mutta varmista silloinkin, ettei kissa pysty kaatamaan tai pudottamaan niitä. Jos kissa on
todella utelias, turvallisin vaihtoehto on hankkia vain sähköisiä tai paristollisia kynttilöitä.

Vietä pääsiäistä turvallisesti

Hyödynnä pääsiäisen vapaapäivät tekemällä pitkiä kävelylenkkejä koirasi kanssa. Valitse joku uusi, tavallista pidempi kävelyreitti pääsiäisen
ulkoilua varten, menkää esimerkiksi kansallispuistoistoon, johonkin uuteen koirapuistoon tai valitse vain joku uusi polku tutussa
ulkoilumaastossa. Pitkä kävelylenkki koiran kanssa on myös hyvää liikuntaa pääsiäisherkkujen vastapainoksi. Valjaissa kulkemiseen tottuneen
kissan voi tietysti myös ottaa mukaan ulkoilemaan.

Toinen tapa juhlistaa pääsiäistä lemmikin kanssa on keksiä hauskaa aktivointia koirallesi tai kissallesi. Voit esimerkiksi piilottaa nameja tyhjän
kanamunakennon tai vessapaperirullan sisään tai aktivointileluun.

Selvitä ennen pääsiäistä missä on lähin päivystävä eläinlääkäri tai klinikka – varsinkin, jos vietätte pääsiäistä jonkun luona kylässä ja lemmikit
tulevat mukaan. Voit säästää kallisarvoista aikaa, kun hätätilanteessa ei tarvitse kuluttaa aikaa klinikoiden aukioloaikojen selvittelyyn. 
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Agria Eläinvakuutus on eläimiin erikoistunut vakuutusyhtiö, joka tarjoaa kattavia vakuutuksia kissoille ja koirille. 


