
edovaté látky se mohou do tûla
dostat nejrÛznûj‰ím zpÛsobem.
Hlavní cesty pfienosu jsou vdechnu-

tí, koÏní kontakt a orální poÏití. Co se
t˘ãe otravy vdechnutím, jedná se vût‰i-
nou o jedovaté plyny, jako je oxid uhel-
nat˘ (v˘fukové plyny, poÏár bytu).
Oxid uhelnat˘ má negativní vliv na pfie-
nos kyslíku ãerven˘mi krvinkami, a mÛÏe
dokonce vést ke smrti udu‰ením. Mnoho
jedÛ je vysoce toxick˘ch a v plicích psa se
pojí s bronchiálním sekretem. To zpÛso-
buje, Ïe v oblasti plic vznikají nebezpeãné
kyseliny a louhy. Typick˘mi symptomy
otravy vdechnutím jsou tfiesoucí se kon-
ãetiny a bledé namodralé sliznice. Pes
bezpodmíneãnû potfiebuje pfiísun ãer-
stvého vzduchu!

Orální poÏití jedovat˘ch látek rovnûÏ hra-
je dÛleÏitou roli. Existuje mnoho úãin-
n˘ch látek, které psi pfiijímají olizováním
nebo pfiím˘m poÏitím a které mohou
v tûle napáchat velké ‰kody. Následuje
shrnutí nejdÛleÏitûj‰ích aspektÛ:

Insekticidy nedávat na sliznice
Insekticidy, které jsou podávány buì jako
antiparazitika, nebo se pouÏívají jako
chemická ochrana rostlin, ãasto obsahují
uhliãitany, chlorované uhlovodíky a orga-
nofosfáty. Tyto látky mohou u psÛ vyvolat
závaÏné pfiíznaky otravy. Psi by s nimi
proto v Ïádném pfiípadû nemûli pfiijít do
styku. Také prostfiedky proti klí‰ÈatÛm
a blechám v sobû skr˘vají riziko, a proto
by ani u nich nemûlo docházet ke kon-

taktu se sliznicemi. Platí to i pro antipa-
razitární postfiiky okolí.

U jedÛ na slimáky a potkany 
je tfieba okamÏitû jednat
BohuÏel znovu a znovu sl˘cháme
o psech, ktefií pozfieli nastraÏenou otráve-
nou návnadu na potkany a následnû bíd-
nû zahynuli na následky tûÏké otravy.
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Co si poãít, kdyÏ se pes otráví?

Otrávený pes Jed na potkany, ãisticí
prostfiedky do domácnosti
a podobnû. I to nejmen‰í
podezfiení na otravu u psa by
zásadnû mûlo b˘t dÛvodem
k okamÏité náv‰tûvû
veterinárního lékafie. 
Je‰tû lep‰í je dát veterináfii
telefonicky vûdût uÏ pfied
pfiíjezdem do ordinace, aby 
se mohl podle potfieby na
pacienta vãas pfiipravit.

Jedy mohou po‰kodit kÛÏi
Mnoho jedÛ pÛsobí ‰kodlivû,
kdyÏ se dostane do styku s kÛÏí
domácího zvífiete. To platí
napfiíklad pro následující látky:
● Kyseliny – ocet bûÏnû
pouÏívan˘ v domácnostech
a prÛmyslové kyseliny mohou
u psÛ vyvolat tûÏké intoxikace.
Nejvíce ohroÏené jsou oãi
a spojivky, ale pfii pfiímém
kontaktu s kyselinou mÛÏe b˘t

po‰kozena také pokoÏka. Pokud
pes pfii‰el do styku s kyselinou,
mûli byste ho okamÏitû
dÛkladnû om˘t a ukázat 
ho veterinárnímu lékafii.
● Také louhy – jako je
napfiíklad louh (hydroxid)
sodn˘ – mohou zpÛsobit
závaÏné rozleptání kÛÏe. Lze se
pokusit postiÏená místa na tûle
neutralizovat octem a celou

zasaÏenou oblast om˘t teplou
vodou. A pak uÏ rychle
k veterináfii.
● Terpent˘n mÛÏe pfii pfiímém
koÏním kontaktu vyvolat zánûty.
PostiÏené partie kÛÏe byste mûli
om˘t vodou a m˘dlem.
Následnû je tfieba vyhledat
veterinárního lékafie.
● Kontakt s dfievn˘m dehtem
mÛÏe rovnûÏ zpÛsobit závaÏné

zánûty kÛÏe. Pokud pes pfii‰el
do kontaktu s dfievn˘m dehtem,
mûli byste se pokusit vyãistit
mu kÛÏi kuchyÀsk˘m olejem 
– v Ïádném pfiípadû 
nelze pouÏít alkohol! 
● Srst kontaminovaná olejem
by mûla b˘t neprodlenû
vyãi‰tûna vodou a m˘dlem,
protoÏe i tady hrozí 
nebezpeãí intoxikace.

J
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Dramatické následky mÛÏe mít i pozfiení
jiÏ otráveného potkana. Za otravu jsou
zpravidla zodpovûdné toxické úãinné lát-
ky, jako jsou strychnin a kumarin. Za-
tímco strychnin vyvolává svalové kfieãe,
které jsou zesilovány hlukem a dotykem,
kumarin brzdí sráÏlivost krve a zpÛsobu-
je silné krvácení.
Pokud je postiÏen˘ pes okamÏitû o‰etfien
podáním protijedu, má dobré vyhlídky
na vyléãení. KdyÏ se zvífie vyzvrací, mûl
by majitel zvratky vzít s sebou k veteri-
náfii, protoÏe strychnin lze rozpoznat
z obsahu Ïaludku. âím dfiíve se jed poda-
fií identifikovat, tím lépe.

Léky jsou jedovaté 
uÏ v mal˘ch dávkách
Léky bychom mûli zásadnû peãlivû uscho-
vávat. Mnohé léky, které byly koncipová-
ny pro lidskou potfiebu, jsou pro psy
jedovaté. U nûkter˘ch staãí uÏ malé
mnoÏství, jiné (napfiíklad aspirin, parace-
tamol) rozvinou své toxické úãinky, tepr-
ve kdyÏ jsou konzumovány ve velkém
mnoÏství. Trankvilizéry (psychofarmaka
zpÛsobující sníÏení úzkosti) a estrogeny
jsou povaÏovány za nebezpeãné. Estro-
geny mohou natolik naru‰it ãervené kr-
vinky, Ïe to mÛÏe dokonce zpÛsobit smrt.

Prostfiedky proti námraze,
kyseliny a louhy pÛsobí leptavû
Toxická látka etylenglykol je obsaÏena
v mnoha prostfiedcích proti námraze
a má smrtelné úãinky uÏ po poÏití nepa-
trného mnoÏství. Prostfiedky proti mra-
zu by proto zásadnû mûly b˘t skladová-
ny pod uzavfiením.

Také orální poÏití kyselin a louhÛ (hydro-
xidÛ) mÛÏe mít za následek tûÏká zdra-
votní po‰kození. Polknutí kyseliny mÛÏe
rozleptat dutinu ústní, jícen a Ïaludek;

polknutí louhu vede k rozleptání sliznic.
PoÏití terpent˘nu vyvolává zvracení, prÛ-
jem, tfies a neklid. Pokud pes seÏere dfiev-
n˘ dehet, mûli bychom se pokusit do nûj
dostat olej a neprodlenû vyhledat veteri-
nárního lékafie.

Solí vyvolat zvracení
Za urãit˘ch okolností mÛÏe b˘t úãelné
vyvolat u psa zvracení. Tímto zpÛsobem
se pes zbaví ãásti pozfiené toxické sub-
stance, která uÏ byla v Ïaludku, a eventu-
álnû tím lze zabránit v úplném rozvinutí
pÛsobení jedu. Pokud pes nezvrací sám,
mÛÏeme ho k tomu pfiimût podáním tep-

lé vody s jedlou solí (5 aÏ 6 lÏiãek soli na
‰álek vody) nebo dvou mililitrÛ ipecasiru-
pu (k dostání v lékárnû) na kilogram
tûlesné hmotnosti. 

Záludné: vleklé 
procesy trvající mûsíce
V‰echny intoxikace neprobíhají tak dra-
maticky. Leckdy se uskuteãÀují formou
dlouhodobého plíÏivého procesu, jenÏ
ov‰em v prÛbûhu mûsícÛ a let rovnûÏ
mÛÏe vést k závaÏn˘m zdravotním po‰ko-
zením. Prudké zvracení, prÛjmy s akut-
ním nebezpeãím dehydratace, poruchy
krevního obûhu, sklony ke kolapsÛm,
nápadné zmûny povahy, poruchy celko-
vého zdravotního stavu jakoÏ i sensibilní
a motorické poruchy, které se v prÛbûhu
ãasu mohou projevovat kfieãemi a ochr-
nutím, také patfií k nejmarkantnûj‰ím
symptomÛm dlouhodobû probíhajících
otrav. Pokud je zvífie zdravotnû postiÏe-
no, mÛÏe se vleklá otrava náhle projevit
rychl˘m zchátráním pacienta nebo do-
konce smrtí. Chronické prÛbûhy intoxi-
kace se projevují navenek nechutenstvím,
vypadáváním chlupÛ, ekzémy nebo Ïluta-
v˘m zabarvením sliznic. Met
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Zvracení
Jsou v‰ak také situace, 
pfii nichÏ zvracení nemá smysl, 
nebo je dokonce ‰kodlivé. 
● Pokud uÏ uplynuly více neÏ 
dvû hodiny od poÏití jedu, 
nemá zvracení smysl. Toxické 
látky se uÏ dostaly do tûla.
● Po poÏití kyselin a louhÛ zvífie
v Ïádném pfiípadû nesmí zvracet.
Zvracením by leptavé substance
znovu pronikly do hltanu a dutiny
ústní a zpÛsobily by nové ‰kody.
● U symptomÛ postiÏení centrálního
nervového systému, jako jsou 
kfieãe a bezvûdomí, je rovnûÏ tfieba 
se obejít bez zvracení, protoÏe 
by pfii nûm hrozilo udu‰ení.

Bledé sliznice mohou 
b˘t pfiíznakem otravy. 
Za urãit˘ch okolností má 
smysl pfiinutit psa, aby zvracel.

Zvífiecí
mrtvoly
mohou

obsahovat
smrtelnû
jedovaté
botuliny

V zavfieném autû by mûl mít pes
pfiísun ãerstvého vzduchu
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