
Joka kolmas pentu sairastuu ensimmäisen elinvuoden aikana
Agrian tilastojen mukaan joka kolmas pentu viedään eläinlääkärin hoidettavaksi jonkin sairauden tai vamman takia jo pennun
ensimmäisen elinvuoden aikana. Yleisimpiä sairauksia ja vammoja ovat vatsavaivat, ontuminen, korvatulehdukset ja
maitohampaisiin liittyvät vaivat.

Innokkaalle ja uteliaalle pennulle voi sattua monenlaisia haavereita. Suurin osa pennulle sattuvista haavereista tapahtuu ihan kotioloissa ja aiheuttajana voi
olla niinkin pieneltä ja vähäpätöiseltä tuntuva asia kuin ruokamerkin vaihto, liian pitkäksi kasvaneet kynnet tai korvien liiallinen puhdistus.

Milloin eläinlääkäriin? 

Jos pennulla on akuutteja sairauden oireita, kuten heikentynyt yleisvointi, ruokahaluttomuutta, jatkuva ripuli tai oksentelu tai pennun ruumiinlämpötila on yli
39 astetta, kannattaa olla eläinlääkäriin yhteydessä ja viedä pentu eläinlääkärin hoitoon mahdollisimman pian.

Jos pennunomistaja ei ole varma, tulisiko pentu viedä eläinlääkäriin vai voiko pentua hoitaa kotona, voi eläinlääkäriltä saada konsultaation videopuhelun
avulla. Agria Hoitokuluvakuutukseen kuuluu FirstVetin eläinlääkäreiden videokonsultaatioita. Videokonsultaation avulla eläinlääkäri arvio hoidon tarpeen ja
kiireellisyyden sekä kirjoittaa tarvittaessa lähetteen eläinklinikalle.

Pentu kannattaa tunnustella ja tutkia päivittäin mahdollisten sairauksien tai tapaturman merkkien varalta, jotta mahdolliset oireet huomataan
mahdollisimman ajoissa.

Pentujen yleisimmät diagnoosit:

1. Ontuminen
2. Oksentelu
3. Korvatulehdus
4. Ripuli
5. Maitohampaisiin liittyvät vaivat

Ontuminen
Jos pentu ontuu tassuaan, tarkista ensin vuotaako tassu verta. Tassussa voi olla haava tai koiran kynsi voi olla murtunut tai katkennut. Puhdista tassu
varovasti apteekista saatavalla keittosuolaliuoksella ja varmista, että haava pysyy puhtaana eikä pentu nuole tassua. Jos vuoto ei tyrehdy hetkessä tai
kynsi on pahasti vaurioitunut, ota yhteyttä eläinlääkäriin.

Jos ontuminen ei johdu haavasta, tunnustele varovasti onko tassu arka jostain kohtaa tai onko se turvonnut. Isokokoisilla koirilla hetkellinen ontuminen voi
johtua panosteiitista (kasvukivuista). Ota yhteyttä eläinlääkäriin, jos ontuminen jatkuu useamman päivän ajan.

Oksentelu ja ripuli
Erilaiset vatsavaivat ovat yleisiä koiranpennuilla, sillä utelias pentu saattaa maistella kaikkea mitä eteen sattuu. Myös mahdolliset muutokset ruokavaliossa
voivat aiheuttaa vatsavaivoja. Siksi ainakin aluksi kannattaa antaa samaa koiranruokaa kuin kasvattajan luona ja tehdä mahdollinen ruoan vaihto asteittain.
Vatsavaivojen aiheuttaja voi myös olla tulehdus tai suolistoloiset, eli muista rokottaa ja madottaa koira ohjeiden mukaan. Ota yhteyttä eläinlääkäriin, jos
vatsavaivat jatkuvat useamman päivän ajan, pentu on huolestuttavan rauhallinen/väsynyt, pentu ei suostu juomaan tai syömään, ripulin tai oksennuksen
seassa on verta tai pennulla on kuumetta. Pennun normaali ruumiinlämpö peräsuolesta mitattuna on 37,5-39 astetta.

Korvatulehdukset 
Pennulle voi tulla yksittäisiä korvatulehduksia mm. jos korvat jäävät kosteiksi pesun tai uimisen jälkeen tai jos korvia puhdistetaan liikaa. Toistuvat
korvatulehdukset voivat olla allergian merkki. Ota yhteyttä eläinlääkäriin, jos pennun korva punoittaa, haisee pahalle ja siinä on paljon eritettä. Pentu
saattaa myös kulkea pää vinossa, ravistaa päätään ja rapsutella korvaa paljon.

Maitohampaat 
Pennun maitohampaat vaihtuvat pysyviksi hampaiksi rodun ja yksilön mukaan noin 4-7 kuukauden iässä. Useimmiten maitohampaat irtoavat itsestään,
mutta mikäli pennulla on vielä paljon maitohampaita jäljellä 6 kk iässä tai jos maitohampaat ovat selvästi pysyvien hampaiden tiellä, kannattaa olla
yhteydessä eläinlääkäriin.

Agria Eläinvakuutus on eläimiin erikoistunut vakuutusyhtiö, joka tarjoaa kattavia vakuutuksia kissoille ja koirille. 



Toivomme julkaistaviin lehdistötiedotteisiin lähdeviitteeksi aina Agria Eläinvakuutus.


