
a konci seriálu se dozvíte, jak
budete moci podpofiit svého psa
v jeho nejtûÏ‰í hodince (pomoc pfii

umírání) a v jaké formû lze Bachovy kvû-
ty vyuÏívat jako komprese a obvazy.
Bachovy kvûty lze pouÏít:
● V pfiípadû nouze a pfii akutní 
du‰evní zátûÏi (kapky první 
pomoci, Rescue-Remedies),
● Pfii dlouhotrvajících chronick˘ch
obtíÏích na netrpûlivost nebo
podráÏdûnost – také jako 
dlouhodobou terapii,
● K léãbû du‰evnû 
podmínûn˘ch poruch chování.
K samostatné pfiípravû 
budete potfiebovat:
● koncentráty (Stock Bottles)
vybran˘ch kvûtÛ
● 20 nebo 30 mm lahviãky s kapátkem 
● vodu bez bublinek CO2.
Dodateãná konzervace nemá pfii pouÏití
u zvífiat smysl. Zfiedûní se provádí tak, Ïe
do 10 ml lahviãky s ãistou vodou nakape-
me na jeden kvût 3 kapky koncentrátu.
Pokud pouÏíváme jen jeden kvût, pfiidá-
me 32 kapek do 10 ml vody.
Podle situace je moÏno míchat dohroma-
dy libovolné mnoÏství kvûtÛ. Nûkdy
dokonce staãí jen 1 aÏ  2 kvûty. V bûÏn˘ch
pfiípadech by nemûl b˘t pfiekroãen poãet
6 kvûtÛ v extrémních situacích v‰ak je
nûkdy moÏn˘ i vût‰í poãet kvûtÛ.
Smûs Bachov˘ch kvûtÛ podáváme 3krát
dennû, pokud moÏno pfiímo do pyskÛ
nebo na pamlsku.
Vyrábûjí se také Bachovy kvûty ve formû
tabletek. I ty se podávají 3krát dennû.
Pokud je zvífie odmítá pfiijímat, lze je rov-
nûÏ „ukr˘t" do pamlsku, napfiíklad do
kousku s˘ra nebo salámu...
Na zaãátku se budeme vûnovat nejzná-
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Strach o silvestru
Fenka dobrmana Cora mûla o minulém silvestru traumatizující
záÏitek. Aãkoliv do té doby se práskání petard ani
v nejmen‰ím nebála a klidnû se procházela po ulici bûhem
silvestrovsk˘ch ohÀostrojÛ, strefila se jí jedna petarda pfiímo
mezi nohy. Lehké poranûní se jí sice rychle zahojilo, od té
doby v‰ak Cora projevovala pfiímo panick˘ strach pfii kaÏdém
prásknutí dvefimi, pfii boufice, nebo kdyÏ nûjak˘ pfiedmût
s rachotem spadl na zem. Tfiásla se na celém tûle, rychle
oddechovala a jako smyslÛ zbavená pobíhala bytem. Dlouhé
hodiny nebyla k uti‰ení a její majitelé s obavami hledûli vstfiíc
blíÏícímu se silvestru, protoÏe, co se t˘ãe pfiedpokládan˘ch
reakcí Cory, obávali se nejhor‰ího. Kromû desensibilaãního
tréninku za pomoci zvukÛ nahran˘ch na CD dostávala Cora od
zaãátku prosince smûs Rock Rose, Star of Betlehem, Apsen
a Mimulus a také kaÏd˘ch 30 minut Rescue. O silvestrovském
veãeru dostala je‰tû navíc mírnû uklidÀující prostfiedek od
veterinárního lékafie. Takto zaopatfiena pfiestála boufiliv˘ veãer

relativnû dobfie. V následujícím roce – pfii pokraãujícím
tréninku pfiivykání na zvuky – uÏ staãilo jen nûkolik t˘dnÛ
pfiedem podávat v˘‰e uvedenou smûs a Rescue po hodinû.
Majitelé jsou pfiesvûdãeni, Ïe pfií‰tí silvestr Cora zvládne 
je‰tû klidnûji a potom jí moÏná postaãí uÏ jen Rescue.

P¤ÍPRAVA SMùSI: Na kvût 1 kapku na 10 ml vody 
(napfiíklad 30 ml=3 kapky na kvût) nabrat do kapátka – bez
dodateãného konzervování alkoholem nebo ovocn˘m octem!

DÁVKOVÁNÍ: 
mladí psi do 6 mûsícÛ dospûlá zvífiata
2 – 3 kapky 3 – 4 kapky 2 – 3x dennû
1 – 2 tablety 2 – 3 tablety 2 – 3x dennû

Po zlep‰ení stavu léãbu pomalu tlumíme, to znamená, Ïe
postupnû redukujeme poãet kapek i poãet denních dávek.

Bachovy kvûty mohou
pomoci psÛm zvládnout
traumatizující záÏitky 

N

Vzhledem k rostoucímu zájmu o alternativní
léãebné metody ve veterinární medicínû se budeme
nyní podrobnûji vûnovat léãbû Bachov˘mi kvûty
a jejím jednotliv˘m produktÛm Získáte také
podrobné informace o nejznámûj‰ím v˘robku 
dr. Bacha, tzv. Rescue-Remedies, kapkách první
pomoci, které právû u psÛ mívají vynikající úãinky
(a pÛsobí i na majitele psÛ, ktefií svoji eventuální
nervozitu pfiená‰ejí na psy...). Tyto kapky 
by nemûly chybût v Ïádné domácnosti!
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mûj‰í a nejroz‰ífienûj‰í formû podávání
Bachov˘ch kvûtÛ: speciální smûsi dr. Ed-
warda Bacha:

RESCUE Remedy (kapky první pomoci):
Jsou koncipovány jako nouzová pomoc
v mimofiádn˘ch situacích, které dotyãného
v˘raznû zatûÏují a on je pociÈuje jako nalé-
havé, vyÏadující okamÏitou pomoc. Nûkdy
to mÛÏe b˘t i majitel! Skládají se z pûti
rÛzn˘ch kvûtov˘ch esencí: Cherry Plum pfii
ztrátû kontroly, Clematis pfii ztrátû vûdomí,
Impatiens na uklidnûní, Rock Rose proti
panice a zoufalství a Star of Betlehem pfii
‰okov˘ch stavech. 
Rescue je moÏno dostat v lékárnách ja-
ko Stock Bottle. âasto byl uÏ po prvním
podání tûchto kapek pozorován udivují-
cí samoléãebn˘ proces. Rescue pfiiroze-
nû nenahrazuje nezbytné veterinární
o‰etfiení, pomáhá ale pfiestát utrpûn˘
„du‰evní ‰ok". Tím se reaktivují samolé-
ãebné schopnosti tûla a podporuje se
proces uzdravování. ZávaÏn˘m násled-
kÛm ‰oku nebo pfietrvávajícímu tûles-
nému po‰kození lze ãasto zabránit
vãasn˘m podáním dávek Rescue. Jako
·OK zásadnû oznaãujeme ve‰keré situ-
ace, které se pro zvífie pojí s velk˘m
stresem, náhl˘m vzru‰ením a/nebo bo-
lestmi. MÛÏe to b˘t nehoda, pokousání,
pro psa cizí náv‰tûva nebo konzultace
s veterinárním lékafiem. Rescue bychom
mûli mít neustále po ruce!
Dávkování Rescue se fiídí podle situace
a mÛÏe b˘t podáváno nezfiedûné (3 aÏ 4
kapky) v krátk˘ch intervalech po pûti aÏ
deseti minutách, dokud se stav zvífiete
nenormalizuje. Pokud je zvífie v bezvûdo-
mí, nakapeme mu prostfiedek opatrnû na
jazyk nebo na dásnû. 
Na v‰echno, co pÛsobí hrozivû nebo co
dûsí, pfiípadnû co zpÛsobuje bolest, je tfie-
ba pohlíÏet jako na stav nouze. MoÏnosti
pouÏití jsou proto takfika nekoneãné. 
● Pfii podezfiení na otravu (dodateãné
dávky: Crab Apple) aÏ do pfiíchodu
veterinárního lékafie,
● Pfii nehodách,
● U zvífiat, která jsou nervózní nebo 
se bojí pfii jízdû autem a/nebo zvracejí
pfied jízdou a pfiípadnû také bûhem jízdy 
(ve spojení s tréninkem!),
● Bûhem prázdnin, kdy zvífie pob˘vá 
ve zvífiecím hotelu nebo u znám˘ch,
● Po operacích a zranûních 
(také po kastraci),
● KdyÏ do domácnosti 
pfiichází nové domácí zvífie,
● Po souboji s jin˘m psem,
● Pfii opakujících se panick˘ch stavech,
● Pfii stûhování nebo zmûnû majitele,
● Bûhem pobytu v útulku pro zvífiata,

● Pfii odstraÀování klí‰Èat 
(napomáhá k odstranûní jedu),
● Jako vodní roztok k ãi‰tûní rány,
● Pfii odlouãení od zvífiecího spoleãníka,
● Pfied krytím,
● Jako pomoc pfii porodu 
pro fenu i ‰tûÀata,
● Jako pomoc pfii umírání 
v kombinaci s Zalnut,
● Na silvestra nebo 
pfii strachu z boufiky.

Rescue-Creme: Tyto hotové Bachovy mas-
ti b˘vají k dostání v lékárnách a vyrábûjí
se bez pfiidání lanolinu a parfémÛ. Ke kvû-
tÛm Clematis, Cherry Plum, Impatiens,
Rock Rose a Star of Betlehem obsahuje
navíc je‰tû Crab Apple (ãisticí kvût).
Pokud je mast aplikována neodkladnû,
zmírÀuje bolesti a zabraÀuje vzniku oto-
kÛ a infekcím ran. Rescue-Creme lze pou-
Ïít pfii lehãích poranûních psa. Nanesení
na trÏnou nebo jinou ránu urychluje pro-
ces uzdravování postiÏen˘ch partií kÛÏe.
Stojí za to vyzkou‰et tuto mast i pfii koÏ-
ních onemocnûních, bodnutí hmyzem
a ekzémech v‰eho druhu. 

Rescue-Spray: Obsahuje stejné kvûty jako
smûs Rescue v kapkách. Sprej i kapky mají
stejnou úãinnost, které se v‰ak pfii pouÏití
spreje ãasto dostavuje rychleji. Rescue kap-
ky, krém ani sprej nejsou zam˘‰leny jako
prostfiedky k dlouhodobému pouÏití, jsou
mínûny jako první pomoc pro zvífie i ãlo-
vûka ve více nebo ménû dramatick˘ch kri-
zov˘ch situacích. Ale Rescue se nikdy ne-
smí stát náhraÏkou za ‰patné podmínky
drÏení a za Ïivot, kter˘ neodpovídá potfie-
bám zvífiete! Marion Brehmerová
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