OCZY
siatkówka

Budowa oka psa
NJØĒOJF

rogówka

źrenica
nerw

soczewka

wzrokowy

tęczówka

OBD[ZOJBLSXJPOPĒOF

Najczęściej
występujące choroby oczu i ich
Oczy zdrowego psa powinny być przejrzyste, jasne kąciki oczu bez zanieczyszczeń,
zdrowe oczy nie powinny łzawić, spojówki powinny mieć barwę lekko różową.

Częste objawy chorobowe:
Ƞ[BD[FSXJFOJPOF TQVDIOJØUFQPXJFLJJTQPK³XLJ

objawy
Zapalenie spojówekKFTUUP[BQBMFOJFCûPOZ
LU³SBQPLSZXBXFXOØUS[OÅD[ØĒÇPCV
spojówek
powiek. Jest wiele przyczyn, które mogą być powodem zapalenia spojówek.
/BKD[ØTUT[F[OJDI UPBMFSHJB [BLBİFOJBCBLUFSZKOF HS[ZCJD[FD[ZXJSVTPXF VSB[

ȠXZQûZXSPQOZOBQPXJFS[DIOJPLBMVCXLÅUBDIPD[V

NFDIBOJD[OZ OJFQSBXJEûPXBQSPEVLDKBûF[

ȠNØUOBMVCNBUPXBQPXJFS[DIOJBHBûLJPD[OFK

Suche zapalenie spojówki (tzw. suche oko) występuje wówczas, kiedy gruczoły

ȠXJEPD[OZGBûEUS[FDJFKQPXJFLJXZDIPE[ÅDZOBQPXJFS[DIOJØHBûLJPD[OFK

û[PXFOJFTÅXTUBOJFEPTUBSD[ZÇPLVQTBOJF[CØEOFKJMPĒDJûF[$IPSPCZXJSVTPXF

ȠPCGJUFû[BXJFOJFQS[FCBSXJPOBTJFSĒÇXPL³ûPD[V

SFBLDKFQPMFLPXF BMFSHJFD[ZVSB[ZNPHÅCZÇKFEOÅ[QS[ZD[ZOUFHPTDIPS[FOJB
8ĒS³EQT³XXZTUØQVKÅSBTZ LU³SFNBKÅT[D[FH³MOFQSFEZTQP[ZDKFEPXZTUØQPXBOJB
UFHPTDIPS[FOJB/JFQSBXJEûPXPMFD[POFCÅEĮQS[FXMFLûFTVDIF[BQBMFOJFTQPK³XLJ
może spowodować utratę wzroku.
Owrzodzenie rogówkiKFTUOBKD[ØĒDJFKXZOJLJFNVT[LPE[FOJBQPXJFS[DIOJSPH³XLJ
rogówki
DPNPİFCZÇTQPXPEPXBOFQS[F[D[ZOOJLJGJ[ZD[OF UBLJFKBL[BESBQBOJF CÅEĮUFİ
jest jednym z objawów zakażenia bakteryjnego lub wirusowego. Może również być
jedną z konsekwencji niedostatecznej produkcji łez.

Badania stosowane w diagnozowaniu
problemów z oczami:

Łzawiące oczy+FİFMJ5X³KQJFTOJFVTUBOOJFû[BXJCÅEĮUFİTJFSĒÇXPL³ûKFHPPD[V
KFTUQS[FCBSXJPOBNPİFUPCZÇPCKBXFNE[JFE[JD[OFHPEFGFLUV QPMFHBKÅDFHPOB
[OJFLT[UBûDFOJV CÅEĮOJFESPİOPĒDJQS[FXPE³XOPTPXPû[PXZDI DPCMPLVKF
prawidłowy wypływ łez.
Katarakta i jaskra.
jaskra U psów, podobnie jak i ludzi, mogą występować te dwie

ȠCBSXJFOJFGMVPSFTDFJOÅXDFMVSP[QP[OBOJBPCFDOPĒDJXS[PE³XSPH³XLJ

QPXBİOFDIPSPCZPD[V,BUBSBLUBQPXPEVKF[NBUPXJFOJFTPD[FXLJXFXOÅUS[PLB

ȠUFTUû[PXZ4DIJSNFSBXDFMVPDFOZJMPĒDJQSPEVLPXBOZDIûF[

/BKD[ØĒDJFKKFTUPCTFSXPXBOBVTUBST[ZDIMVCDJFSQJÅDZDIOBDVLS[ZDØQT³X

ȠCBEBOJFDJĒOJFOJBXHBûDFPD[OFKXDFMVXZLSZDJBKBTLSZ

,BUBSBLUBKFTUUFİOBKD[ØTUT[ZNQPXPEFNĒMFQPUZVQT³X6OJFLU³SZDISBT

ȠCBEBOJF[BQPNPDÅPGUBMNPTLPQVXDFMV[CBEBOJBLPNPSZPLB

TDIPS[FOJFUPNBQPEûPİFE[JFE[JD[OF+BLOBKXD[FĒOJFKQS[FQSPXBE[POBEJBHOP[B
przez lekarza weterynarii jest bardzo istotna, ponieważ zwierzęta obciążone tą wadą
nie powinny być przeznaczone do rozrodu.
+BTLSBKFTUFGFLUFN[CZUXZTPLJFHPDJĒOJFOJBXFXOÅUS[HBûLJPD[OFK

OCZY

Jak aplikować krople

Jak aplikować maść

do oczu?

do oczu?

1. Przy pomocy bawełnianego wacika zamoczonego w roztworze soli fizjologicznej

1. Usuń przy pomocy bawełnianego wacika zamoczonego w roztworze soli

usuń wypływ z okolic oka.

fizjologicznej wypływ z okolic oka.

2. Sprawdź instrukcje na buteleczce dotyczące dawki, wstrząśnij, jeżeli to konieczne.

2. Sprawdź instrukcje na tubce dotyczące dawki.

3. Trzymaj buteleczkę między kciukiem i palcem wskazującym, drugą rękę umieść

3. Delikatnie odsuń górną i dolną powiekę oka.

pod żuchwą psa, podtrzymując w ten sposób głowę.

4. Trzymaj tubkę równolegle do dolnej powieki, wyciśnij maść na brzeg powieki (w

4. Przechyl głowę psa lekko do tyłu, aby zapobiec mruganiu przytrzymaj wolnymi

ilości wielkości ziarnka ryżu).

palcami otwarte powieki.

5. Nie pozwól tubce dotknąć powierzchni oka.

5. Trzymaj buteleczkę z kroplami blisko oka, ale NIE dotykaj powierzchni oka.

6. Uwolnij głowę psa i pozwól mu mrugać.

6. Ściśnij, celując kroplami w środek oka, następnie uwolnij głowę psa po tym, jak

7. Jeżeli to koniecznie - masuj jednocześnie górną i dolną powiekę w celu

krople znajdą się w oku.

rozprowadzenia lekarstwa.

UWAGI
STEMPEL LECZNICY WETERYNARYJNEJ

XLD21079-22968-gepl-1210-1-57163

WAŻNE: Leczenie jest wówczas skuteczne, jeśli postępujesz zgodnie z zaleceniami Twojego lekarza weterynarii. Nawet, jeśli po kilku
aplikacjach zobaczysz poprawę, kontynuuj podawanie leku tak długo, jak ustalił to lekarz. Podczas aplikowania lekarstwa zachowaj spokój Twój pies wyczuje, jeżeli będziesz zdenerwowany, może to skomplikować podawanie lekarstwa. Zawsze chwal i nagradzaj swojego psa
smakołykiem.
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7. Twój pies będzie mrugał, rozprowadzając lekarstwo po powierzchni oka.

