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Aktivní pes
s del‰í srstí se
velmi snadno
mÛÏe vrátit
z procházky se
zabodnutou
osinou
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ajednou v˘kfiik. Zlat˘ retrívr se válí
na zemi a zoufale vyje. Jeho majitel
vybûhne a uÏ je u svého psa, kter˘

kÀuãí s bolestnû staÏenou tváfií. ProhlíÏí
svého psa a nemÛÏe nic najít. „Asi ‰patnû
stoupl," domnívá se majitel a vidí, Ïe jeho
psovi jiÏ je lépe. Pes lehce kulhá, ale jinak
uÏ zase vypadá v pofiádku. 

NùCO NESOUHLASÍ
Po návratu domÛ se zdá, Ïe je ta drobná
nepfiíjemnost zapomenuta. Pes s chutí
Ïere, s poÏitkem se nachlemtá vody a po
veãefii se pûknû pohodlnû uvelebí ve svém
ko‰íku, aby si zdfiíml a pfiíjemnû trávil. 
Pes se chová zcela normálnû i druhého
dne ráno. Jako obvykle pobíhá kolem
a dokonce rozpustile skotaãí po zahradû,
kdyÏ pod kefiem objeví koãku od sousedÛ. 
Veãer je ale pes jako vymûnûn˘. Vypadá
nespokojenû, k jídlu se staví vybíravû
a pak se stáhne do svého ko‰íku. Zdá se,
Ïe ho nûco trápí. Vidût ale není nic.

SILNÉ KULHÁNÍ A BOLESTI
Dal‰ího dne ráno je jasné, Ïe se stalo
nûco nepfiíjemného. Pes se vyhrabe
s kÀuãením ze svého ko‰íku a odkulhá
nûkolik metrÛ. Pak si opût lehne a tváfií
se vyãítavû. Vypadá to, Ïe trpí siln˘mi
bolestmi. DÛkladné vy‰etfiení ukazuje, Ïe

problém vychází z pravé pánevní konãe-
tiny. Nad tlapou je v srsti pfiilepena tro-
cha jakési zaschlé tekutiny a nahmatat
lze také lehk˘ otok. Sebemen‰í tlak na
oteklé místo pÛsobí psovi oãividnû
bolesti. Není nad ãím pfiem˘‰let - pes
musí ihned ke zvûrolékafii.

OBùË STRNI·Tù
O necelou hodinku pozdûji sedí zlat˘
retrívr na vy‰etfiovacím stole v ordinaci

zvûrolékafie. KdyÏ zvûrolékafi zaslechne
o zvlá‰tním úrazu na strni‰ti, uÏ tu‰í, Ïe
by tenhle zlat˘ retrívr mohl b˘t dal‰í obû-
tí strni‰tû. V jeho praxi se jiÏ nûkolik t˘d-
nÛ objevují podobní pacienti stále ãastûji
a v‰ichni trpí stejn˘mi potíÏemi.
„Myslím, Ïe si vá‰ pes vrazil do tlapy osi-
nu," hádá zvûrolékafi a cílenû prohledává
malou ranku na pravé pánevní konãetinû
psa. A skuteãnû, pod hustou srstí se skr˘-
vá vût‰í rána, neÏ by ãlovûk na první
pohled pfiedpokládal, a v ránû jiÏ se na-
hromadilo znaãné mnoÏství hnisu.
„Hnis je pfiirozenou obrannou reakcí or-
ganismu, která zaji‰Èuje vypuzení cizích
tûles z rány. U dlouh˘ch osin v‰ak samot-
n˘ hnis nestaãí vypudit nepfiátelsk˘ pfied-
mût z rány. Musíme ji vytáhnout pinze-
tou a poté ránu antisepticky o‰etfiit,"
vysvûtluje zvûrolékafi.

KDO HLEDÁ, NAJDE
Prsty opatrnû roztáhne zhnisan˘ otvor
v kÛÏi psa, ale nic není vidût. Osina vûzí
oãividnû hluboko. Veterináfi psovi ránu
a její okolí lokálnû znecitliví, aby se hle-
dání nebezpeãné osiny nestalo pro psa
muãením. Zvûrolékafi pronikne nûkolik
centimetrÛ do rány sterilní pinzetou
a skuteãnû najde, co hledal. Pinzeta se
sevfie a vtahuje osinu dlouhou nejménû
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NEBEZPEČNÁ strniště
Tmavé oãi dobfie o‰etfiovaného a upraveného zlatého retrívra se lesknou radostn˘m
oãekáváním. Svaly jeho atletického tûla jsou napjaté, nemÛÏe se ani doãkat, kdy se
na sv˘ch pruÏn˘ch tlapách rozebûhne s vûtrem o závod pfies zlatavé strni‰tû. „Tak
bûÏ!" - Majitel krásného psa to nemusí opakovat. Zadní nohy psa se zabofií do
mûkké pÛdy, tûlo vyrazí dopfiedu s ohromn˘m elánem a uÏ vidíme jen malou
chlupatou kouli nûkde v dálce, jak letí neuvûfiitelnou rychlostí pfies strni‰tû.
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pÛldruhého centimetru. „Osina byla kou-
sek od druhé strany koÏního záhybu mezi
prsty psa, kde se málem opût prodrala
kÛÏí ven," vysvûtluje zvûrolékafi. Tak hlu-
boko vûzel corpus delicti v ránû.
Nyní zvûrolékafi je‰tû vmáãkne do rány
mast, která tlumí bolest a zánûty, aby se
nerozvinula je‰tû nebezpeãnûj‰í infekce.
A strni‰tû jsou v nejbliÏ‰í dobû tabu.

NENÍ TO OJEDINùL¯ P¤ÍPAD
Zlat˘ retrívr nebyl ojedinûl˘m pfiípadem
a urãitû to není tím, Ïe by tenhle pes byl
ne‰ikovn˘. V ordinacích zvûrolékafiÛ se
podobné pfiípady objevují kaÏdoroãnû
a pfiíãinou tûchto bolestiv˘ch úrazÛ jsou
osiny a ostrá stébla slámy na strni‰tích.
Ru‰ivé cizí tûleso objeví majitel psa vût-
‰inou aÏ po nûkolika dnech. Pes sice
pociÈuje bolest, kdyÏ mu osina pronik-
ne do nohy, ale ta pomûrnû rychle
ustoupí a ranka se zklidní. Krátce nato
dojde k zánûtliv˘m zmûnám, které jsou
zpoãátku patrné jen tím, Ïe postiÏené
místo je trochu teplej‰í a z ranky vytéká
ãirá tekutina. Proto majitelé tento v˘voj
vût‰inou pfiehlédnou, a to zejména
u psÛ s del‰í srstí.
Zánût pokraãuje a s ním se zesilují také
jeho pfiíznaky. Oblast kolem rány natéká
stále víc, okolí rány je horké a citlivé na
dotek. Z ranky zaãne vytékat svûtle aÏ
tmavû Ïlut˘ hnis, kter˘ mÛÏe b˘t také
smí‰en s krví. Pokud osinu nebo slámu
z rány neodstraníme a neo‰etfiíme ránu
odbornû, mÛÏe zánût natolik pokroãit,
Ïe hrozí nebezpeãí otravy krve. Proto
jakmile u svého psa zpozorujeme pfií-
znaky zánûtu, nikdy bychom nemûli otá-
let a vÏdy bychom se mûli co nejrychleji
vypravit ke zvûrolékafii.

ODSTRANIT OSINU SAMI?
Ptáte se mne, zda mÛÏeme osinu odstra-
nit z rány také sami. To závisí samozfiej-
mû na tom, jak hluboko pronikla do tûla
psa. Do neznecitlivûné rány nikdy nesa-
háme ani nepícháme nesterilní pinze-
tou, protoÏe tím bychom psa jen zby-
teãnû t˘rali. Pro psa by to bylo nejen
bolestivé a nepfiíjemné, ale také nebez-
peãné, protoÏe se tím jen zvy‰uje riziko
zavleãení infekce do rány.
Pokud by osina skuteãnû vyãnívala z rány,
mÛÏeme ji samozfiejmû vytáhnout umyt˘-
ma rukama nebo dezinfikovanou pinze-
tou. VÏdy je tfieba postupovat opatrnû,
aby se osina nezlomila a v ránû nezÛstaly
její zbytky. Ty by totiÏ zpÛsobovaly zánût
i v následujících dnech. Proto je dÛleÏité

ránu peãlivû vyãistit a proces hojení po-
zornû sledovat.

O·ET¤ENÍ RÁNY
Rány je nutné dÛkladnû vyãistit, aby
nedo‰lo k zavleãení infekce. Ostfiíháme
srst kolem rány, otevfiené místo opatrnû
vypláchneme fyziologick˘m roztokem
jedlé soli nebo nûkter˘m dezinfekãním
pfiípravkem (k dostání v lékárnách). Na-
konec ránu obváÏeme. V pfiípadû silnû
krvácejících ran pfiiloÏíme tlakov˘ obvaz.
Podávání antibiotik a chirurgické o‰etfie-
ní náleÏí v˘hradnû zvûrolékafii. Vete-
rinární o‰etfiení vût‰ích ran je vÏdy nutné,
protoÏe jinak mohou vznikat zánûty, ot-
ravy krve a abscesy. V praxi je tfieba v nû-
kter˘ch pfiípadech také zajistit náhradu
za ztrátu tûlních tekutin (zpÛsobenou sil-
n˘m krvácením) a vûnovat potfiebnou po-
zornost také prevenci ‰oku.
Otoky lze mírnit pfiikládáním chladn˘ch
zábalÛ. OkamÏité zchlazení postiÏeného
místa tlumí v˘voj otoku i bolest. 

HOMEOPATICKÁ POMOC
Pfii léãbû otevfien˘ch ran se osvûdãují
i prostfiedky z bohaté pokladnice homeo-
patick˘ch pfiípravkÛ. ¤ada psÛ sná‰í na-
pfiíklad  mûsíãkovou mast podstatnû lépe
neÏ tuãné masti, které zpÛsobují nepfií-
jemné svûdûní v ránû a jejím okolí. 
K vyãi‰tûní rány se doporuãuje pouÏívat
mûsíãkovou nebo arnikovou tinkturu. Pût
aÏ osm kapek nakapeme do polévkové
lÏíce vody, v tomto roztoku navlhãíme
pol‰táfiek gázy, ze kterého se neuvolÀují
vlákna, a ránu opatrnû vyãistíme.
Je-li rána silnû zneãi‰tûná nebo jiÏ infi-
kovaná, dokáÏe mûsíãek lékafisk˘ (Ca-
lendula officinalis) poskytnout dobré
sluÏby. Úãinné látky mûsíãku niãí choro-
boplodné zárodky, ãistí ránu a podporu-
jí proces hojení. Také prha arnika podpo-
ruje hojení a pÛsobí souãasnû proti
otokÛm a tlumí bolest, coÏ je pfii poranû-
ní zpÛsobeném osinami a slámou nutné.
Nûktefií majitelé psÛ pfiísahají také na
tfiezalkov˘ olej. Tfiezalka se podle v‰eho
dobfie osvûdãila zejména pfii bolestiv˘ch
poranûních a tû‰í se velké oblibû. ProtoÏe
v tlapách psa se nachází ohromné mnoÏ-
ství nervÛ, jsou velmi citlivé na bolest,
a proto má zejména u poranûní zpÛso-
ben˘ch na strni‰ti velk˘ v˘znam právû
pouÏívání tfiezalkového oleje.
Jako poslední homeopatick˘ tip uvádíme
pfiípravek Staphisagria. Straãka sniÏuje
bolesti u ãerstv˘ch ran a pouÏívá se (kro-
mû poranûní zpÛsoben˘ch osinami a slá-
mou) také u silnû bolestiv˘ch fiezn˘ch
ran. V akutní fázi onemocnûní se pouÏívá
jednou dennû Staphisagria D30. Met
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Odstranûná
osina

Osinu nebo slámu musíme
odstranit a peãlivû o‰etfiit ránu
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