
rtritida je zánûtlivé onemocnûní
kloubÛ, které se ãasto vyskytuje
u star‰ích psÛ. MÛÏe b˘t ale vyvo-

láno také jin˘mi pfiíãinami: ● vykloube-
ním (luxací), ● nataÏením (distorzí), ●
zhmoÏdûním (kontuzí), ● úderem, ●
infekcí, ● alergiemi, ● otravami.

LÉâBA TEPLEM
Artritick˘ kloub otéká, je teplej‰í neÏ zby-
tek tûla pacienta a v˘raznû bolí, je citliv˘
i na dotek. Pes se snaÏí nemocn˘m klou-
bem nepohybovat. Je-li chorobná zmûna
kloubu zpÛsobena vnûj‰ími vlivy (bodnu-
tí hmyzem, kousnutí apod.), ãasto se
objevuje nahnûdl˘ sekret, kter˘ pomûrnû
rychle vysychá.
Léãba artrózy zahrnuje více krokÛ, které
se li‰í podle pfiíãiny onemocnûní. JestliÏe
byla artróza zpÛsobena poranûním, mûl
by pomoci arnikov˘ zábal (fiedûní 1:5).
MVDr. Wolfgang Becvar, kter˘ se zab˘vá
pfiírodním léãitelstvím, radí naná‰et na
kloub postiÏen˘ hnisavou artritidou
mast s obsahem fluoridu vápenatého
nebo fosforeãnanu vápenatého. Pfii léãbû
lze pouÏít také tinkturu nebo mast
s obsahem kostivalu lékafiského, mast
z tfiapatky (echinacea), obklady z kyselé-
ho zelí a routovou tinkturu. Chronická
artritida vyÏaduje léãbu teplem. K tûmto
úãelÛm jsou vhodné horké náplasti
s medem nebo obvazy s teplou brambo-
rovou ka‰í. JestliÏe se navíc objevuje
zhnisání, lze obvazy potírat mastí s obsa-
hem fosforeãnanu nebo fluoridu vápena-
tého. Mast nebo tinkturu s obsahem tfia-
patky lze pouÏívat, jestliÏe z nemocného
kloubu vystupuje hnis.
Následující homeopatické pfiípravky se
pouÏívají pfii artritidû: Arnica D6 u pora-
nûní, Ruta D6 u zvlá‰tû hlubok˘ch zranû-
ní, Belladonna D30 u hork˘ch a zarud-
l˘ch kloubÛ, Rhus toxicodendron D6
u nataÏení a vykloubení, Bryonia D6 má
pomoci, jestliÏe se artróza vyskytla
následkem pfietûÏování, Apis D6 u artróz
vznikl˘ch v dÛsledku alergií, Sulfur D30
je urãen pro pacienty, jimÏ se v kloubech
usazují zbytky látkové v˘mûny a ktefií rea-
gují citlivû na chlad, vlhkost a zmûnu
poãasí, Lycopodium D30 slibuje uzdrave-
ní v pfiípadech, kdy pacient trpí vyluãova-
cími potíÏemi a ztuhl˘mi klouby, Hepar
sulfuris D12 a Echinacea D4 jsou urãeny
k léãbû hnisavé artritidy.

ALTERNATIVY LÉâBY
ProtoÏe hnisavá artritida b˘vá ãasto pro-
vázena dal‰ími hnisav˘mi procesy, je
vhodné dvakrát t˘dnû pouÏívat nosodic-
ké léky proti stafylokokÛm a dvakrát t˘d-
nû podat pacientovi ampulku Citrokehl.
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Když kosti bolí
Bolesti kostí a kloubÛ mohou velmi podstatnû ovlivnit
Ïivot psa. Tyto problémy b˘vají ãasto zpÛsobeny úrazem
nebo jsou vyvolány onemocnûním. K nepfiíjemn˘m
bolestem kostí pfiispívá i chladné roãní období a pokroãil˘
vûk psa. Artritida a artróza jsou velmi roz‰ífiené.

Zdrav˘
Ïivotní styl 
je prevencí
problémÛm
s kostmi
a klouby
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PouÏít lze také Bachovy kvûtiny Hor-
nbeam (habr) a Rock Water. U akutní art-
ritidy je vhodn˘m léãebn˘m opatfiením
ozafiování modr˘m svûtlem a Ïluté svûtlo
by mûlo pomoci u hnisavého onemocnû-
ní. Úlevu mohou vyvolat i horké tlakové
obvazy (bramborová ka‰e, ovesná sláma
nebo senná struska ãi lnûné semínko).
TotéÏ platí i u reiki a enzymatické terapie.
JestliÏe pes trpí infekãnû-toxick˘m zánû-
tem kloubÛ, pfiírodní léãitelé dále radí
k obnovení pohyblivosti kloubÛ pouÏívat
vhodné minerály, léãbu magnetick˘mi
poli a biorezonancí. Léãbu je tfieba
v mnoha pfiípadech doplnit speciálním
dietetick˘m plánem. Nadváha (vyvolaná
potravou obsahující pfiíli‰ mnoho kalorií
a s vysok˘m obsahem tukÛ) negativnû
ovlivÀuje stav pacienta.

ARTRÓZA
Artritické zmûny (chronické deformující
zánûty kloubÛ) jsou u psÛ podstatnû ãas-
tûj‰í neÏ u koãek. „Tímto degenerativním
onemocnûním b˘vají nejãastûji postiÏeny
ãásti pátefie, kolena, lokty, plece nebo kyã-
le; zcela v˘jimeãnû také hlezno,“ vysvûtlu-
je dr. Becvar. Artróza mÛÏe b˘t údajnû
zpÛsobena dûdiãnû nebo hormonálnû
a její vznik podporují také úrazy, nespráv-
né zatûÏování a pfietûÏování.
Artróza je degenerativním onemocnûním
kloubÛ pfieváÏnû zpÛsoben˘m nepomû-
rem mezi zatûÏováním organismu a vlast-
nostmi, pfiípadnû v˘konností jednotli-
v˘ch ãástí kloubu a tkání. Primární
podoba artrózy b˘vá zpÛsobena pfietûÏo-
váním, nadváhou nebo stárnutím, pfií-
padnû poruchami látkové v˘mûny. Se-
kundární formy zahrnují dysplastické
stavy jako napfiíklad dysplazii kyãelního
kloubu, dysplazii loketního kloubu, epifi-
zeol˘zu (koncové ãásti dlouh˘ch dut˘ch
kostí se posunou vÛãi zbytku kosti)
a aseptickou nekrózou hlavy humeru
(degenerace kosti ramenní). Mezi pfiízna-
ky artrózy patfií kulhání a omezená
pohyblivost kloubÛ a jejich pfiíãinu je tfie-
ba lékafisky zjistit a léãit. V léãbû mÛÏe
pomáhat pfiírodní léãitelství.

P¤ÍRODNÍ LÉâBA
Dr. Becvar doporuãuje léãit alergií vyvo-
lané artrózy mastí s obsahem srdcovnice.
Artrózy se sklonem ke vzniku nekróz je
naproti tomu tfieba léãit mastí s obsahem
Harpagophytum. Z homeopatické lékár-
ny se doporuãují tyto pfiípravky: Rhus
toxicodendron D12: Artróza byla vyvolá-
na pfietûÏováním, chladem a vlhkostí.
Pfiíznaky se zhor‰ují, kdyÏ pacient odpo-
ãívá, a zlep‰ují se, jakmile se pacient „roz-
chodí“. Natrium muriaticum D12: Pes má

‰patnou náladu, v chladu trpí a pohybuje
se neochotnû. Pulsatilla D30: Klouby jsou
ztuhlé. Pohyblivost se v‰ak po krátkém
pohybu zlep‰uje. Pes vyhledává pfiednost-
nû chladná místa. Myrica cerifera D30 má
napomáhat obnovû zanícen˘ch a degene-
rativnû pozmûnûn˘ch kloubních pouz-
der. Tento lék údajnû zpÛsobí, Ïe se vazy
a ‰lachy opût uvolní a stanou se pruÏnûj-
‰ími, takÏe nepÛsobí dal‰í bolesti. Har-
pagophytum D4 pÛsobí proti po‰kození
chrupavky kloubÛ a zánûtliv˘m produk-
tÛm z kloubního mazu. Homeopatické
léky i tlumí bolest. Úãinnû pomáhají také
oba orgánové pfiípravky Funiculus umbi-
licalis (pupeãní ‰ÀÛra) a Cartilago (sub-
stance chrupavek). Tím se tlumí bolesti
a stabilizuje se stav zvífiete. Citrokehl má
pomocí urychlovat procesy pfiestavby.
PouÏít lze také Bachovy kvûtiny Rock
Water a Willow (vrba).
Ubichinon (1/4 ampulky jednou t˘dnû)
a enzymatick˘ pfiípravek Terrakraft mají
reaktivovat procesy látkové v˘mûny
v buÀkách chrupavky.
Ztuhlé klouby se rozh˘bají desetiminuto-
vou masáÏí blahodárnû pÛsobícím ole-
jem (dvakrát dennû vÏdy po deseti minu-
tách). Za mimofiádnû úãinn˘ se povaÏuje
jasmínov˘ a olivov˘ olej kombinovan˘
v pomûru 1:3. Pomoci mÛÏe také terapie
magnetick˘m polem, akupunktura, reiki,
ozafiování ãerven˘m svûtlem, Schindelovy
minerály a neurální terapie. PÛl ampulky
pfiípravku Ubichinon (podává se dvakrát
t˘dnû) má povzbudit procesy látkové
v˘mûny. Pohybová terapie navrací klou-
bÛm pohyblivost.

ZLOMENINY KOSTÍ
Zlomeniny kostí jsou bolestivé nejen
v akutním stadiu, mohou b˘t velmi nepfií-
jemné i podstatnû pozdûji. Je‰tû dlouhá
léta po zdánlivém zahojení mohou dávat
pûknû zabrat. Ve vlhk˘ch a chladn˘ch roã-
ních obdobích jsou potíÏe psÛ zvlá‰tû
patrné. Psi kulhají a olizují si bolící kon-

ãetinu. Tím se zhor‰uje celkov˘ zdravotní
stav. Zlomeniny mohou b˘t zpÛsobeny
silnou ranou, nárazem, kousnutím, pá-
dem, zhmoÏdûním a skoky z v˘‰ky. V‰e-
chna poranûní kostí mají jedno spoleãné:
zpravidla jsou velmi bolestivé. Proto je
tlumení bolesti prvním bodem léãby.
Studen˘ zábal s tinkturou z arniky (fiedû-
ní 1:5) mÛÏe tlumit bolesti provázející
ãerstvou zlomeninu. Podle názoru
MVDr. Becvara jsou uÏiteãné a úãinné
také následující pfiípravky: Arnica D6

tlumí bolesti - souãasnû tlumí vznik
zánûtÛ a urychluje odeznívání otokÛ.
Pfiípadné krvácení se mírní a odbouráva-
jí se krevní podlitiny. Ruta D6 by se mûla
pouÏívat po léãbû arnikou, lze ji v‰ak
pouÏívat také jako doplnûk. Symphytum
D4 podporuje hojení poranûné kosti
a okostice. Kostival urychluje odbourá-
vání ‰kodlivin vyvolan˘ch zánûtem.
Calcium carbonicum D12 je úãinn˘m
pfiípravkem v pfiípadech ‰patnû se hojí-
cích zlomenin. Calcium jodatum D6
a Hekla Lava D4 lze podávat stfiídavû,
jestliÏe vzniká pfiíli‰ mnoho nové kostní
tkánû. Eleutherococcus D6 mÛÏe pfiízni-
vû ovlivnit vylouãení cizího tûlesa (na-
pfiíklad po probodnutí hfiebem). Cit-
rokehl (kaÏd˘ druh˘ den pÛl ampulky)
mÛÏe urychlit proces hojení.
Proces hojení podporují také Bachovy
kvûtiny Hornbeam (habr) a Oak (dub):
Hornbeam má stabilizující úãinky na
nosn˘ aparát a posiluje pacienta; Oak
posiluje kostru a pÛsobí pfiíznivû na psy-
chiku psa. Hojení údajnû napomáhá také
osvûtlování Ïlut˘m svûtlem.
Reiki umoÏÀuje „pfieru‰en˘m energetic-
k˘m tokÛm, aby se opût rozproudily“.
Terapie magnetick˘m polem pÛsobí pfiíz-
nivû na star‰í zlomeniny. G. M.
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Jednou z nejãastûj‰ích pfiíãin 
problémÛ s kostmi a klouby je nadváha

Dobfie sedící obvaz by psovi nemûl
bránit v pohybu a zbyteãnû ho omezovat
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