USZY
Zdrowe uszy są czyste, nie mają zapachu, skóra wewnątrz uszu jest jasnoróżowa,
a gromadzenie się woskowiny jest minimalne. Sprawdzaj uszy swojego zwierzęcia

Choroby uszu i ich przyczyny

regularnie.

Niektóre zwierzęta są zdecydowanie bardziej podatne na zapalenie uszu niż inne.
Najczęściej dotyczy to psów ze zwisającymi uszami lub psów z obﬁcie owłosionymi
wnętrzami małżowin usznych. Psy ze zdiagnozowaną alergią znajdują się również

Objawy chorób uszu:

w grupie większego ryzyka.
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Zapalenie ucha zewnętrznego oraz zapalenie ucha środkowego są zwykle
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spowodowane przez bakterie lub drożdże. Inne dość częste przyczyny to: ciało obce
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w kanale słuchowym lub też zbyt duża ilość włosów zbitych w kołtuny, które
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uniemożliwiają prawidłową wentylację uszu. Zakażenie ucha może być również
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objawem problemów ogólnych, takich jak: alergie, zaburzenia hormonalne lub
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choroby dziedziczne. Jeśli zauważysz którykolwiek z objawów chorób uszu, nie
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zwlekaj i skontaktuj się ze swoim lekarzem weterynarii. Lekarz przeprowadzi
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badanie, oceni przyczynę i zaleci skuteczne leczenie.
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Roztocza to dość częste pasożyty, wywołujące choroby uszu. Roztocza są wysoce
zaraźliwe i bardzo łatwo przenoszą się z chorego zwierzęcia na zdrowe. Powodują
bardzo silny świąd – chore zwierzę bardzo intensywnie się drapie.
Charakterystycznym objawem jest wydzielina z ucha, która swoim wyglądem
przypomina fusy z kawy.
Krwiak małżowiny usznej najczęściej powstaje podczas uszkodzenia
mechanicznego, spowodowanego energicznym potrząsaniem głową, drapaniem lub
innym urazem ucha, skutkującym uszkodzeniem naczyń krwionośnych i powstaniem
widocznego nagromadzenia się krwi pod skórą w jednym miejscu małżowiny usznej.
Krwiak małżowiny usznej wymaga interwencji lekarskiej.
Głuchota może być spowodowana urazem, głośnym hałasem lub też może być
wynikiem zakażenia. Głuchota od urodzenia najczęściej jest uwarunkowana
dziedzicznie. Stopniowa utrata słuchu może być związana z podeszłym wiekiem
zwierzęcia. Niestety, najczęściej głuchota jest nieodwracalna.

MAŁŻOWINA USZNA

KOWADEŁKO
MŁOTECZEK

STRZEMIĄCZKO

BŁONA BĘBENKOWA
KANAŁ SŁUCHOWY

ŚLIMAK

USZY
Zapobieganie
Sprawdzaj regularnie stan uszu Twojego psa i kota. Okresowe czyszczenie uszu
specjalnie do tego przeznaczonym i zaleconym przez Twojego lekarza weterynarii
preparatem może być pomocne w utrzymaniu właściwego stanu uszu.

Jak aplikować do uszu

Jak aplikować do uszu

krople lub maści psom?

krople lub maści
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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 kot lub pies wyczuje, jeżeli będziesz zdenerwowany, może to skomplikować podawanie lekarstwa. Zawsze chwal i nagradzaj swoje
zwierzątko smakołykiem.
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