


Как глобальный эксперт в области здорового питания кошек и собак, Royal Canin 
поддерживает высокое качество жизни домашних питомцев, опираясь на  науч-

ные исследования и инновации. Каждая разработка компании призвана наиболее точно 
удовлетворить потребности животного в зависимости от породы, размера, возраста, 
образа жизни и физиологических особенностей. Как же производятся рационы Royal 
Canin?

Здоровое питание можно создать, только обладая знаниями об истинных потребностях 
собак и кошек. Эти знания Royal Canin получает благодаря кропотливой работе: глубо-
ким научным исследованиям и непосредственным наблюдениям за животными. Разра-
ботка новых рационов от идеи и до начала производства может занять у специалистов 
Royal Canin от 8 месяцев до 10 лет. Почему так долго? Потому что каждый рацион Royal 
Canin – это сложный пазл, точная комбинация свыше 50 нутриентов – таких как про-
теины, жиры, углеводы, витамины и микроэлементы, подобранных для удовлетворения 
конкретных потребностей организма кошки или собаки.

Сегодня сухие рационы Royal Canin изготавливаются на 12 заводах на 4 континен-
тах. При этом заводы во всех странах – от Польши и до Канады – гарантируют иден-
тичное высокое качество продукции для собак и кошек во всем мире. Это стало 
возможным благодаря единой формуле и рецептуре рационов, единой модели заво-
дов и схеме технологического процесса. 

Royal Canin контролирует качество на всех этапах – начиная с поиска поставщи-
ков сырья и до упаковки готового рациона. И даже когда продукция покидает завод, 
управление качеством продолжается, ведь Royal Canin осуществляет контроль до-
ставок и поддерживает постоянный диалог с владельцами домашних животных. 

7 фактов о производстве рационов 
Royal Canin для ваших питомцев

коты и собаки прежде всего

12 заводов – 1 модель 

тотальный контроль 

завод Royal Canin в польше – 
среди лучших 



Используя для производства сырье из разных стран, Royal Canin предъявляет к нему 
единые требования, чтобы точно воспроизвести формулу рациона. Доставлять сырье мо-
гут только проверенные поставщики, которые прошли процедуру строгого отбора. Но на 
этом контроль не заканчивается: в лабораториях тестируется каждая партия сырья, кото-
рая поступает на завод. В день совершается более 100 тестов, чтобы убедиться, что будут 
использованы только безопасные и высококачественные источники нутриентов.
 

На всех заводах Royal Canin соблюдаются высокие стандарты управления качеством и 
контроля безопасности пищевых продуктов. Это подтверждают сертификаты на соответ-
ствие международным стандартам ISO 9001 и ISO 22 000. Более того, готовая продук-
ция также проходит дополнительные анализы: с каждой партии готовых рационов отбира-
ют пробы для полного исследования. 

Royal Canin продает в Украине продукцию, которая производится в Европе. В частно-
сти, компания завозит сухие рационы, произведённые на заводах во Франции (г. Эмарг) и 
Польше (г. Неполомице). Поскольку все заводы по производству сухих рационов имеют 
единую модель, Royal Canin может гарантировать идентичное высокое качество сво-
ей продукции. 

Завод Royal Canin в Польше (г. Неполомице) начал работу в 2008 году. В 2015 году завод 
во второй раз получил награду “Excellence” в рамках аудита, проведенного междуна-
родной компанией LRQA. Эта награда говорит о том, что технологии завода в области 
контроля качества и безопасности не только соответствуют международным стан-
дартам, но и значительно превосходят их. Сегодня этот завод поставляет продукцию 
в 17 стран мира, в том числе в Германию, Нидерланды, Швецию, Украину и даже Японию. 
Таким образом, научный подход, единые стандарты и тщательный контроль на всех 
этапах – это основные принципы производства продукции компании. В результате 
Royal Canin уже более 45 лет обеспечивает поддержание здоровья кошек и собак по 
всему миру, предлагая рационы неизменно высокого качества. 

высокие стандарты качества и 
безопасности на производстве 

рационы Royal Canin в Украине – 
только отменное качество

завод Royal Canin в польше – 
среди лучших 

тщательная проверка 100% сырья
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Велика родина ВЦ «Ал-
ден-Вет» нараховує більш 
ніж 250 кваліфікованих 
спеціалістів, команду вузь-
копрофільних фахівців та 
потужний штат молодих ве-
теринарних лікарів, які впев-
нено крокують до великого 
майбутнього у світі ветери-
нарії. Завдяки цілодобовій 
роботі наших діагностичних 
та лабораторних центрів ми 
в змозі надавати своїм клієн-
там швидку та якісну вете-
ринарну допомогу. Насам-
перед, варто відмітити суто 
європейський підхід до ста-

новлення та процесу роботи. Наші клініки працюють на сучасному облад-
нанні та тільки з перевіреними постачальниками. Усі засоби та лікувальні 
препарати є ліцензованими та сертифікованими за всіма міжнародними 
стандартами.
Цієї весни декілька наших клінік святкували свої перші ювілеї, та ми дій-
сно вражені, як швидко спливає час, як багато зроблено та скільки ще 
нового чекає нас попереду. Сил та наснаги нашій команді надають заснов-
ники ВЦ «Алден-Вет» Тищенко Денис Геннадійович та Бондаренко Алла 
Віталіївна. Запорука нашого успіху — їх працьовитість та бажання йти 
вперед. Тому тільки так і тільки разом!
У нашій мережі існує багато наукових і творчих проектів, де реалізо-
вується безліч ідей щодо кращого функціонування ветеринарних послуг 
в Україні та за її межами. Це школа загальної ветеринарної практики, що 
створена для здобуття досвіду молодих спеціалістів. Це Всеукраїнська 
гільдія ветеринарів — для впливу на законопроекти та покращення умов 
праці в Україні. Це і періодичні видання, що створюються нашими ліка-
рями для спілкування з клієнтами, надання необхідних порад та важливої, 
актуальної до сезону інформації.
Приєднуйтеся до нашої команди та ставайте частиною великої родини ВЦ 
«Алден-Вет».

Мережа ветеринарних центрів “алден-вет” у червні 2016 року 
святкує свої 16 років на ринку ветеринарних послуг. За цей 
час Ми встигли Здобути повагу партнерів, довіру клієнтів та 
любов ваших чотирилапих улюбленців. для нас є нейМовір-
но важливиМ не тільки підтриМувати роботу нашої коМпанії, 
але і Зростати Задля Збільшення рівню коМфорту та беЗпеки 
наших пацієнтів.



випадіння залози третьої повіки 
або аденома третьої повіки - міфи 
та реальність

Міф 1 – що це аденоМа третьої 
повіки

Взагалі, аденома – це новоутворення (пухлина). 
Така нозологічна одиниця дійсно існує, і вона 
може зустрічатися, але в менш ніж 1 % випад-
ків. Здебільшого, це просто пролапс (протрузія) 
слізної залози третьої повіки. Виглядає це, як 
утворення у внутрішньому куті ока, округлої 
рожевої припухлості, за формою і розміром на-
гадує квасолину. Буває одно- або двостороннім.
Міф 2 – що її треба видаляти
Багато кінологів та лікарів загальної практики 
радять проводити видалення аденоми третьої 
повіки з одночасним видаленням і самої третьої 
повіки, і аденоми. НІ В ЯКОМУ РАЗІ цього ро-
бити не можна! До мене приходять власники 
тварин, яким були проведені подібні операції і 

наслідки їх дуже сумні – через деякий час піс-
ля таких операцій (від 6 міс до декількох років) 
сльозопродукція на оперованому оці змен-
шується. У нормі ця додаткова залоза третьої 
повіки продукує до 30–40 % сльози. Як наслі-
док, розвивається сухий кератокон’юнктивіт, 
який веде до утворення виразкового кератиту та 
пігментного кератиту, що призводять до сліпо-
ти й ускладнюються постійними гнійними ви-
діленнями і запаленням в оці.
Міф 3 – що нічого не треба робити, 
саМо пройде, чи вправити наЗад
Можна вправити залозу назад, і на деякий час 
вона зафіксується. Це відбудеться за умов, якщо 
вона не збільшена, не збуджена і не інфікована. 
Але наше завдання ще й уберегти піддану зов-
нішнім впливам слізну залозу від висихання, 

За весь період Моєї офтальМологічної практики Мені неоднораЗово дово-

дилося стикатися З проблеМою випадіння ЗалоЗи третьої повіки, яку лікарі 

Загальної практики, а також багато кінологів поМилково наЗивають адено-

Мою третьої повіки – новоутворенняМ – і рекоМендують проводити її вида-

лення. у цій статті Ми обговориМо всі аспекти цієї патології, а точніше, всі 

«За» і «проти».
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тично всі брахіоцефалічні породи, собаки з 
короткою мордою і опуклими очима (мопс, 
англійський бульдог, пекінес), група молосів, 
собаки з пухкою підшкірною жировою кліт-
ковиною (дог, кане корсо, мастіно, боксери), 
американський кокер спанієль, бігль, чіхуахуа, 
кішки персидської і британської порід та ін.
паМ’ятайте, що Запорука успішного 

лікування – це своєчасне Звернення до 

клініки, правильна діагностика і во-

лодіння технікою проведення операції 

лікаря-офтальМолога. дотриМання цих 

правил гарантує вашоМу вихованцеві 

повне одужання і виключить рецидив 

Захворювання.

кожухар яна георгіївна

головний лікар, офтальМолог

ветлікарня ниЗьких цін

вул. Малиновського, 5б

тел.: (044) 337-19-73

запалення, вторинного інфікування і неприва-
бливого зовнішнього вигляду, а також зберегти 
її секреторну функцію. Тому єдиним методом 
лікування є фіксація залози в правильному ана-
томічному положенні хірургічним способом. 
Існує декілька методик проведення оператив-
ного втручання.
отже, округле рожеве або червоне ут-

ворення у внутрішньоМу куточку ока, 

що ріЗко З’явилось, це пролапс, або 

протруЗія, ЗалоЗи третьої повіки 
Причинами випадіння залози є слабкість зв’я-
зок, що утримують її в нормальному положенні, 
виворіт хряща третьої повіки, нещільне приля-
гання третьої повіки до рогівки (так звані пух-
кі повіки). Провокують пролапс залози третьої 
повіки різкі рухи головою, стрибки, травми, а 
також запальні процеси ділянки ока та повік.
найчастіше це трапляється у віці до 

року
Як правило, це спадкове захворювання і є ряд 
порід, схильних до пролапсу залози. Це прак-

Лінія довіри: “Лівого берега” (044) 227 52 97,  “Правого берега” (044) 362 44 42
з 10.00 до 18.00 пн.-пт.
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хвороби міжхребцевого диска

Ураження спинного мозку характеризу-
ються ознаками ураження верхнього 

моторного нейрона (наприклад, посилені сег-
ментальні рефлекси) і нижнього моторного 
нейрона (ослаблення або відсутність рефлексів 
і відсмикування на місці ураження).
Хвороби міжхребцевих дисків грудопояснич-
ного відділу складають близько 85 %, шийного 
— 15 %.
екстрадуральна коМпресія спинного 

МоЗку при дегенерації, протруЗії або 

екструЗії Мпд
Розрізняють два типи за Хансеном:
тип 1 — метаплазія хряща желатинозного ядра, 
яке відзначається в молодому віці, від 8 місяців 

до 6 років, у хондродистрофічних порід (такс, 
лхаського апсо, ши тцу, біглів, кокер спанієлів, 
французьких бульдогів) та призводить до міне-
ралізації ядра диска і подальшої його екструзії 
через дорсальну частину фіброзного кільця. 
Найчастіше захворювання зустрічається у віці 
3—6 років. 
тип 2 — фіброзна дегенерація желатинозного 
ядра, яка виникає у порід нехондродистрофіч-
ного типу (зазвичай у великих порід собак) і 
призводить до протрузії фіброзної маси через 
частково розірвану дорсальну частину фіброз-
ного кільця. Кальцифікація диска і екструзія зу-
стрічаються рідко.
А — нормальні відношення між міжхребцевим 
диском і спинним мозком. 

в осінньо-ЗиМовий та весняно-літній періоди лікарі ветеринарної Медицини ча-

сто Зустрічаються З ріЗноМанітниМи неврологічниМи роЗладаМи, які Мають  ріЗ-

ну сиМптоМатику: кульгавість, параплегії, тетраплегії, порушення координації, ру-

хової функції та порушення координації. найчастішою патологією, З якою Ми 

стикаєМося, є патологія Міжхребцевих дисків. 
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NP — пульпозне ядро; 
В — екструзія (видавлювання) диска Хансена 
2-го типу, при цьому утворюється грижа пуль-
позного ядра в хребетний канал через розірване 
фіброзне кільце; 
С — портороз (випинання) диска Хансена 2-го 
типу з випиранням фіброзного кільця в хребет-
ний канал.
спонділоМієлопатія в шийноМу від-

ділі, також наЗивається нестабільністю 

шийних хребців — синдроМ воблера.

Найчастіше спостерігається у датських до-
гів молодше 2 років, доберманів 3—9 років. 
У інших порід зустрічається рідше. Викликає 
компресію спинного мозку внаслідок стенозу 
хребетного каналу, нестабільності каудальних 
шийних хребців і гіпертрофії зв’язок на дні 
хребетного каналу. Як прояв ускладнення — 
екструзія міжхребцевого диска може призводи-
ти до різкого посилення ознак у хворих тварин.
клінічні оЗнаки

А. Дуже швидкий, гострий прояв болю, атаксії 
і парезу. Захворювання міжхребцевих дисків 
у шийному відділі найбільш часто характе-
ризується ригідністю шиї, болем при маніпу-

ляціях з шиєю, спазмом м’язів і відмовою ру-
хатися. Неврологічний дефіцит зазвичай більш 
помітний при захворюванні міжхребцевих дис-
ків у грудному відділі.
Б. Неврологічний дефіцит залежить від ло-
калізації і ступеня компресії спинного мозку. 
Ознаки ураження нижніх моторних нейронів 
відзначаються на передніх кінцівках, якщо ура-
жено шийне потовщення (С6—Т2), і на задніх 
кінцівках, якщо уражено поперекове потов-
щення (L4—S3). Компресія на рівні Т3—L3 
зустрічається найбільш часто (85 %), особливо 
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на рівні Т11,12, L1—2. У результаті з’являють-
ся ознаки ураження верхнього моторного нерва 
(спастичні рефлекси) тазових кінцівок. У тва-
рин із захворюванням шийних міжхребцевих 
дисків у шийному відділі можуть відзначатися 
«корінцеві» ознаки (кульгавість грудних кін-
цівок внаслідок компресії корінця нерва).
В. Незначна компресія викликає атаксію і пору-
шення пропріоцепції. Більш сильна компресія 
викликає втрату довільної рухової функції. 
Сильна компресія призводить до втрати поверх-
невої і глибокої чутливості до болю ураженої 
кінцівки.
Часто спостерігається сильний біль у спині і 
шиї. Тварин з таким болем часто приводять на 
прийом з анорексією і пригніченням. На бо-
льовому синдромі тварини можуть поводитися 
неадекватно, проявляти сильне занепокоєння, а 
іноді і агресію. 
Захворювання МХС у шийному і грудопопе-
рековому відділах може бути неправильно 
діагностовано, наприклад, як захворювання 
шлунково-кишкового тракту через ригідність 
і напруження м’язів живота, прийнятих за аб-
домінальний біль. Сечовий міхур часто розтяг-
нутий через втрату довільного контролю сечо-
випускання і підвищеного тонусу сфінктера 
уретри.

вЗагалі, За данної проблеМи, клінічні 

сиМптоМи поділяются Залежно від не-

врологічних порушень:

1-й ступінь — больові відчуття;
2-й ступінь — парез/атаксія тазових кінцівок, 
біль;
3-й ступінь — собака не може стояти без сто-
ронньої допомоги, довільні рухи;
4-й ступінь — параліч тазових кінцівок, нездат-
ність стояти;
5-й ступінь — параплегія, затримка сечовипу-
скання;
6-й ступінь — параплегія, атонія сечового мі-
хура;
7-й ступінь — мієломаляція спинного мозку.
діагностика
Анамнез, епізоотологічні дані та неврологічне 
обстеження дозволяють поставити можливий 
діагноз. Рентгенографічні ознаки захворюван-
ня міжхребцевих дисків включають звужений, 
клинчастий міжхребцевий простір або повну 
його відсутність, стислі суглобові поверхні, 
звуження міжхребцевого отвору або підвищену 
щільність у його просвіті, а також кальцифіко-
вану речовину міжхребцевого диска в хребет-
ному каналі. Найчастіше для правильного вста-
новлення діагнозу потрібна загальна анестезія. 
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Мієлографія показана, коли на оглядовій рент-
генограмі спостерігаються численні поразки 
або коли рентгенографічні знахідки суперечать 
результатам неврологічного обстеження. КТ і 
МРТ дають найбільш точний діагноз, ніж прове-
дення мієлографії. Також рекомендовано прове-
дення аналізу сечі з культуральним досліджен-
ням і визначенням чутливості до антибіотиків, 
оскільки часто зустрічаються інфекції сечово-
го міхура. Обов’язковим є дослідження на на-
явність тропних інфекцій до хрящової тканини, 
таких, як хвороба Лайма і ерліхіоз. Пункція це-
реброспінальної рідини показана для обстежен-
ня пацієнтів з багатоджерельною неврологіч-
ною симптоматикою, ознаками запалення ЦНС. 
Цереброспінальну рідину слід отримувати для 
визначення вмісту білка, посіву на бактерії і 
грибки, цитологічного дослідження.
ЛІКУВАННЯ
Медикаментозна терапія показана при мінімаль-
ному нападі болю в шиї або спині та при міні-
мальному неврологічному дефіциті. Клітинний 
режим або обмеження в клітці/переносці на 
3—4 тижні з подальшим поступовим повер-
ненням до нормальної активності — найбільш 
важливий аспект консервативної терапії. Про-
тизапальні, знеболювальні, антибіотикотерапія 
до результатів бактеріологічного дослідження 

ЦСР. М’язові релаксанти також будуть знижува-
ти вираженість хворобливих м’язових спазмів.
до покаЗань хірургічної декоМпресії 

відносять: 

• погіршення неврологічного статусу, незважа-
ючи на медикаментозну терапію;
• втрату або відсутність довільної рухової функ-
ції;
• рецидивні напади захворювання МХД;
• біль, який не відповідає на медикаментозну 
терапію, а також, якщо є прямі показання після 
проведення МРТ або КТ. 
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Втрата глибокої больової чутливості вказує на 
сильну компресію спинного мозку та несе обе-
режний несприятливий прогноз. Для отриман-
ня найкращого результату необхідно якомога 
швидше провести операцію. 
Захворювання Міжхребцевих дисків у 

шийноМу відділі ЗаЗвичай лікують вен-

тральною декоМпресією. 

Дорсолатеральна геміламінектомія є зазвичай 
методом вибору при захворюванні міжхребце-
вого диска у грудопоперековому відділі. При-
леглі міжхребцеві диски можуть бути фенестро-
вані.
При БМХД шийного відділу застосовується 
техніка декомпресії за допомогою вентраль-
них щілин. Дана методика полягає у свердлінні 
«вікна» в міжхребцевому диску. Вміст диска, 

який було зміщено в хребетний канал, повністю 
видаляється, що забезпечує декомпресію спин-
ного мозку. 
Мета даної операції, перш За все, це 

ЗМеншення болю, покращення невро-

логічного стану та попередження реци-

дивів хвороби. 
При хворобі міжхребцевих дисків грудного або 
поперекового відділів хребта застосовуються 
такі методики лікування хвороби міжхребцевих 
дисків, як дорсальна ламінектомія та геміламі-
нектомія. 
Ламінектомія полягає у видаленні остистих 
відростків і дуг хребців, при цьому сугло-
бові поверхні залишаються недоторканими. 
Геміламінектомія полягає у видаленні суглобо-
вих надростків хребців і бічної стінки хребет-
ного каналу. Дана методика дозволяє отримати 
кращий доступ до речовини міжхребцевих дис-
ків, ніж в першому випадку. 
Мета даних операцій полягає також у 

Знятті коМпресії Зі спинного МоЗку, 

покращення неврологічного стану тва-

рини та усунення больових відчуттів.

Більшість собак відчувають виражене зменшен-
ня болю протягом 24—36 годин після деком-
пресивної операції, а усунення неврологічного 
дефіциту спостерігається поступово, протягом 
2—4 тижнів. Фізичні навантаження обмежу-
ються протягом 2 тижнів, з подальшою фізіо-
терапією для прискорення одужання. Прогноз 
на повне одужання у собак становить від 80 до 
90 %  протягом 4 тижнів. Собаки з паралічем, 
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більш імовірно, будуть мати залишкові дефі-
цити, але приблизно 80 % цих собак зможуть 
самостійно пересуватися. Зрідка зустрічається 
підвивих хребців, після виконання операції з 
вентральним доступом, що викликає біль у шиї 
і посилення неврологічних дефіцитів. 
Ці собаки потребують повторної діагностичної 
візуалізації (переважно магнітно-резонансної 
томографії) з подальшою стабілізацією, що дає 
хороший прогноз для одужання.

нерода інна василівна

лікар ветеринарної Медицини

вц “алден-вет”

вул. а. ахМатової, 16а

тел.: (044) 5021414



Ми продовжиМо теМу Здоров’я ротової порожнини тварин, яку роЗпочато в 

МинулоМу ноМері нашого видання.

метод УльтразвУкової санації ротової 
порожнини тварин

рис. 1,2: Зубний каМінь у собаки та кота вікоМ старше п’яти років
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всі власники напевно звертали увагу на появу 
досить неприємного запаху з пащі тварин 

та неестетичного вигляду зубів братів наших 
менших (рис. 1, 2). Причиною цього є зубний 
наліт та камінь, які є однією з найпоширеніших 
патологій ротової порожнини домашніх улю-

бленців. Проблема серйозна і може призвести 
до повної втрати зубів, хронічної інфекції рото-
вої порожнини, порушення травлення та навіть 
хвороб щелепи. У ветеринарії вже досить давно 
розроблені методи профілактики та лікування 
даної патології. 



рис 3,4: стан Зубів до та після проведення ультраЗвукової санації
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але про все по порядку! отже:

•  Зубний наліт – це набуте м’яке утворення, 
яке зустрічається, в основному, на коронці зуба 
в ділянці краю ясен. Якщо простіше, то це утво-
рення, яке складається із залишок корму, слини 
та великої кількості бактерій. Він найчастіше 
утворюється на іклах та корінних зубах, рід-
ше – на різцях. Як cвідчить практика, найбільш 
схильними є тварини старше п’яти років та саме 
дрібні породи собак та коти. Його появі також 
сприяє годівля м’яким кормом та слабке наван-
таження на щелепи. 
тривала присутність нальоту на Зубах 

приЗводить до утворення Зубного ка-

Меню. 

•  Зубний каМінь – це набуте утворення на 
місці нальоту, що виникає за рахунок його 
ущільнення (мінералізації) за участю солей 
кальцію, які є в слині. За місцем свого розта-
шування зубний камінь буває надясенний та 
підясенний. Надясенний утворюється безпосе-
редньо на вільній поверхні зуба і межує з краєм 
ясен. Зазвичай камінь має жовтий або корич-
невий колір, шорстку поверхню, яка сприяє 
відкладенню нових шарів та збільшує у такий 
спосіб його розмір. Слизова оболонка губ та 
щік, що знаходиться над ним, часто схильна до 
травмування та запалення. Підясенний зубний 
камінь розташовується на корені зуба в кише-
нях ясен і може незначно виступати на корон-
ку. Він темно-зеленого кольору та твердіший за 
надясенний камінь. Зубний камінь провокує за-
палення ясен, й відповідно, викликає запалення 
тканин, що оточують зуб. 

ці патологічні стани дуже небеЗпечні 

для Здоров’я доМашніх улюбленців, 

оскільки викликають сильне Запален-

ня не лише М’яких тканин, але й кісток 

щелепи.

Якщо ви все ж таки помітили у своєї тварини 
вищеописані ознаки, не варто впадати у відчай! 
все, що треба Зробити – Звернутись до 

ветеринарного лікаря! 
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Є звичайно більш простий варіант – механічна 
очистка, але вона не дає такого якісного резуль-
тату, а тим більше спричиняє тварині біль та 
стрес, і не завжди може здолати твердий камінь.
суть цієї процедури – видалення Зубно-

го нальоту і Зубного каМеню З поверх-

ні Зубів (Зубної еМалі) За допоМогою 

апарату, який наЗивається ультраЗвуко-

вий скалер.

Процес проходить завдяки впливу вібрації, ство-
реної ультразвуком, який відокремлює наліт і 
камінь від поверхні зуба, не пошкоджуючи саму 
емаль.Проте, відмінності проведення цієї про-
цедури у людей та тварин все ж таки існують. 
На відміну від людини, звірі не можуть покірно 
сидіти з відкритим ротом, тому все це прово-

диться під місцевим знеболенням та медичним 
сном (поверхневим наркозом) – це дає змогу 
зменшити тривалість часу на виконання маніпу-

як в гуМанній (людській), так і в ветеринарній стоМатології широкого Застосу-

вання набув Метод ультраЗвукової санації ротової порожнини (простіше кажучи 

– чистки Зубів).



ляції, знижує до нуля стрес для тварини, підви-
щує якість чистки зубів до 100 %.
отже, перший крок – це потрапити на 

прийоМ до лікаря. тварині буде проведе-

но повний огляд (включаючи Зважу-

вання, виМірювання теМператури тіла, 

частоти дихальних рухів та серцевих 

скорочень). 
Враховуючи те, що більшість пацієнтів з про-
блемою зубного каменю вже знаходяться в 
зрілому віці, необхідно провести дослідження 
крові (загальний та біохімічний аналізи), а у 
порід з генетичною схильністю до серцевих па-
тологій – ще й УЗД серця. 
Це надасть змогу оцінити загальний стан твари-
ни та мінімізувати й профілактувати негативні 
наслідки під час анестезії.
Тривалість ультразвукового зняття зубного ка-
меню залежить від декількох факторів, але  не 
займає багато часу. 
Плюсом цього методу є те, що відсутнє руй-
нування зубної емалі, та одразу по закінченню 
зуби виглядають «як новенькі» (рис. 3). 

Проте декілька днів потому необхідно самостій-
но проводити обробку ротової порожнини задля 
зняття запалення ясен та профілактики повтор-
ного відкладання нальоту. 
Всю інформацію про домашнє лікування та ре-
комендації вам надасть лікар.
Звичайно, профілактика – це Завжди 

краще, але якщо проблеМа потребує не-

гайного усунення, ви Можете Звертати-

ся до будь-якої клініки нашої Мережі, 

де кваліфіковані спеціалісти нададуть 

вашоМу улюбленцю кваліфіковану до-

поМогу!

колоМієць денис сергійович

лікар-ординатор

вц алден-вет

вул. серафиМовича,15а 

тел.: (044) 500-35-35
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вц алден-вет

У червні місяці мережа 
ветеринарних центрів 
«Алден-Вет» святкує 
своє 16-річчя. За цей 
час ми встигли відкри-
ти 10 клінік, запустити 
2 швидкі ветеринарні 
допомги, встановити 6 
УЗД комплексів, здобути 
повагу партнерів, довіру 
клієнтів та, найголов-
ніше, любов ваших чо-
тирилапих улюбленців. 
Для нас є неймовірно 
важливим не тільки під-
тримувати роботу нашої 
команди, але і зростати 
задля збільшення рівню 
комфорту та безпеки на-
ших пацієнтів.

НАМ 16 РОКІВ

Разом із Всеукраїнською 
гільдією ветеринарів ме-
режа ВЦ «Алден-Вет» в 
березні 2016 року прове-
ла наймасшатбнішу між-
народну науково-прак-
тичну конференцію за 
всю історію України! 
Учасниками заходу ста-
ли більш ніж 1000 фахів-
ців з різних країн. 
Усі лікарі ВЦ «Ал-
ден-Вет» щорічно підви-
щують свою кваліфіка-
цію по всьому світу. 
Лише за 3 місяці нами 
було відвідано та про-
ведено більше 30-ти фа-
хових конференцій та 
майстер-класів, як на те-
риторії України, так і в 
інших Європейских дер-
жавах. 

ПІДВИЩЕННЯ 
КВАЛІФІКАЦІЇ

Цієї весни декілька на-
ших клінік святкували 
свої юбілеї, та ми дій-
сно вражені, як швид-
ко минає   час,  як  багато  
зроблено та скільки нового 
чекає нас попереду. Сил 
та наснаги нашій коман-
ді надають засновники 
ВЦ «Алден-Вет» Ти-
щенко Денис Геннадійо-
вич та Бондаренко Алла 
Віталіївна. Запорука на-
шого успіху - їх працьо-
витість та бажання йти 
вперед. Тому тільки так 
і тільки разом!

НАШІ ЮВІЛЕЇ



16 рокiв

Тепер, задля того щоб 
записатись на прийом 
чи знайти найближчу до 
вас клініку, ви можете 
скористатись мобільним 
додатком «Алден Клуб». 
Де ви зможете не тільки 
скористатись нашими 
послугами, але й наби-
рати бали і отримувати 
приємні подарунки. На-
шою програмою лояль-
ності користується вже 
більш ніж 5 000 кори-
стувачів і ми раді нашій 
співпраці.

МОБІЛЬНИЙ 
ДОДАТОК 

«АЛДЕН КЛУБ»

Завдяки цілодобовій ро-
боті наших діагностич-
них та лабораторних 
центрів, ми в змозі на-
давати своїм клієнтам 
швидку та якісну до-
помогу. Нещодавно ми  
отримали довгоочіку-
вані реактиви іспанської 
компанії «Biosуstems» 
для проведення тестів 
на жовчні кислоти, які 
дозволяють високоточ-
но і швидко визначати 
рівень жовчних кис-
лот. У нашій кліниці на 
вул. А. Ахматової, 16А 
повністю оновлено ен-
доскопічне обладнання, 
а в кліниці на вул. Ге-
роїв Дніпра, 18 встанов-
лено новий УЗД апарат 
експерт класу. Ми пра-
цюємо тільки з якісним 
медичним обладнанням 
задля швидкого та від-
мінного результату.

НОВЕ 
ОБЛАДНАННЯ

Мережа ВЦ «Алден-Вет» 
разом із Всеукраїнською 
гільдією  ветеринарів 
розробила сумісну іні-
циативу щодо проведен-
ня щомісячних ветери-
нарних конференцій у 
конференц-залі НУБіП 
з вільним доступом для 
усіх бажаючих. Учасни-
ками заходу є не тільки 
досвічені лікарі, але й 
молоді фахівці та сту-
денти. Програма конфе-
ренцій розроблена задля 
отримання належного 
рівня знань, практики та 
нових досягнень у всіх 
галузях ветеринарного 
світу України. 

НАУКОВА
ДІЯЛЬНІСТЬ





«пігУлка від проносУ» або 
«Укол від блювоти». а може, все-таки 
діагностика і лікУвання 
захворювання, а не симптомів?

У собак і котів хвороби органів травлення 
займають перше місце серед інших не-

заразних хвороб. На їх частку, за статистикою, 
припадає понад 70 %. Блювота (нудота) і діарея 
у тварин є досить частим явищем, і можуть бути 
симптомами досить великої кількості як інфек-
ційних, так і неінфекційних захворювань. Що ж 
таке блювота з точки зору ветеринарної меди-
цини? Блювота - мимовільне викидання вмісту 
шлунка через спазматичні скорочення м’язів 
шлунка, діафрагми.
Насправді цей процес можна вважати захисним 
рефлексом в організмі, тому що організм нібито 
намагається позбутися ендотоксинів, екзоток-
синів або сторонніх предметів, виникає він за:
- наявності патологічних процесів у 

стравоході   (інорідні    предМети,   Ме-

гаеЗофагус, пухлини), при цьоМу корМ 

або вода Механічно не Можуть пройти 

в шлунок;

- наявності патологічних процесів у 

шлунку (так саМо інорідні предМети, га-

стрити, вираЗкові процеси, порушення 

ферМентативних процесів у шлунку);

- патологічних процесів у печінці, під-

шлунковій ЗалоЗі, нирках.

Лінія довіри: “Лівого берега” (044) 227 52 97,  “Правого берега” (044) 362 44 42
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хіба Можна нашкодити тварині череЗ 

укол МетоклопраМіду або   ентеросгель?
Насправді, так! Основними властивостями ме-
токлопраміду є не тільки зняття симптому блю-
воти, а й стимуляція роботи шлунково-киш-
кового тракту. У даному випадку, за наявності 
сторонніх предметів в шлунку і тонкому відділі 
кишечника, можна викликати хворобливе їх 
проходження по шлунково-кишковому тракту. 
Спазмування стінок кишечника в області поло-
ження стороннього предмета і, як наслідок, не-
кроз стінок, а так само його розрив. Негативні 
наслідки однієї ін’єкції тягнуть за собою для 
власника недешеві витрати на лікування свого 
вихованця, а для тварини — важкий реабіліта-
ційний період. Адсорбенти (активоване вугілля, 
ентеросгель, сорбекс і т.д.) так само протипока-
зані при кишковій і шлунковій непрохідності. 
Застосування цих препаратів виправдано при 
впевненості власників у поїданні твариною 
недоброякісного корму або отруйних речовин. 
Деякі власники тварин впевнені, що допомо-
жуть своєму улюбленцю з інтенсивною блю-
вотою, якщо будуть давати йому регідрон або 
відвари трав у великій кількості задля того, щоб 
відновити водно-електролітний баланс і уник-
нути зневоднення, не знаючи, що за наявності 
обтурації (закупорюванні) стравоходу можна 
викликати вкрай небезпечну аспірацію рідини в 

легені. Наслідком якої може стати аспіраційна 
пневмонія або навіть летальний результат.
хочу навести кілька клінічних випадків, 

які Мали Місце За останні два тижні в 

нашій клініці.

клінічний випадок № 1. 
Кошеня, вік 3 міс. Останні 2 тижні кашель, не-
продуктивні позиви на блювоту, апетит збере-
жений, воду п’є, проносу немає. Двотижневе 
застосування антибіотикотерапії в іншій кліні-
ці результатів не дало, здані аналізи на вірусні 
інфекції негативні. При рентгенівському до-
слідженні сторонніх предметів у стравоході і 
шлунку не виявлено, аналізи крові без істотних 
змін, тільки незначний запальний процес. При 
проведенні ендоскопії витягнута куряча кістка, 
яка була знайдена в гортані в проекції черпало-
видного хряща, що ускладнило її візуалізацію 
при рентгенологічному дослідженні.
клінічний випадок № 2. 
Собака, порода вест хайленд уайт тер’єр, вік 
2,5 року. Зі слів власників, під час вигулу щось 
підібрав на вулиці, спостерігали виснажливі не-
продуктивні позиви на блювоту після прийому 
води і їжі через кілька секунд. При рентген-до-
слідженні виявлено чужорідний предмет в ниж-
ніх відділах стравоходу. За допомогою ендоско-
пії був витягнутий хребець телячого хвоста. До 
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вечора, після проведеної операції, собака почу-
вав себе добре і без проблем приймав їжу.
так Може все-таки діагностика, поста-

новка правильного діагноЗу і адекват-

не лікування?
Що ж в себе включає діагностика блювоти. Це 
аналізи крові (загальний і біохімічний), УЗД - 
виключення проблем з печінкою, підшлунко-
вою залозою, нирками. Рентген-діагностика з 
контрастуванням, ендоскопія. При проведенні 
ендоскопії можливо дослідження на наявність 
сторонніх предметів, що не візуалізуються при 
рентген-дослідженні, наявність виразкових 
процесів, можливий забір гістологічного ма-
теріалу при підозрі на онкологічний процес. Всі 
ці дослідження можна провести швидко і якісно 
на базі клініки «Алден-Вет». Лапароскопічне 
витягання сторонніх предметів із стравоходу і 
шлунку мають малоінвазивний, а також повсяк-
денний характер. При цьому тварина проходить 
швидкий, безболісний реабілітаційний період. 
А фінансові витрати власників набагато менші, 
ніж при рутинних оперативних втручаннях.
Діарея - позначення водянистого, розрідженого 
або частого стулу. Виникнення діареї криється 
в ряді причин. Пронос може бути спровокова-
ний кишковими інфекціями, гельмінтами, най-
простішими грибками, хворобами підшлун-
кової залози, печінки, недоброякісною їжею, 

аутоімунними і пухлинними процесами, дріб-
ними сторонніми предметами в кишечнику, 
дисбактеріозом.
Стикаючись з таким неприємним явищем, як 
пронос у собаки, багато собаківників схильні 
впадати в дві крайності: або повністю ігнору-
вати розлад травлення вихованця, пояснюючи 
його нешкідливими причинами типу «так ні-
чого страшного, напевно, щось з’їв не те», або 
намагатися самостійно впоратися з проблемою. 
Найчастіше, крім адсорбентів, власники для зу-
пинення діареї використовують імодіум (лопе-
рамід), не знаючи, що цей препарат має безліч 
побічних ефектів і велику кількість протипока-
зань, таких як:
• вірусна інфекція (особливо якщо присутні 
згустки крові у випорожненнях і у пацієнта від-
значається підвищена температура тіла);
• гострий виразковий коліт;
• псевдомембранозний коліт, який викликаний 
прийомом антибіотиків;
• бактеріальний ентероколіт;
• паралітичний ілеус та інші захворювання, що 
супроводжуються порушенням перистальтики 
кишечника;
• запор.
Використовуючи цей препарат при харчових 
токсикоінфекціях, зупиняється діарея, підви-
щується на 50 % всмоктування токсинів в ор-
ганізм тварини, ніж посилюється синдром інток-
сикації організму. У цьому випадку виправдане 
застосування тільки адсорбентів.
Якщо ж пронос супроводжується такими сим-
птомами, як млявість, температура, відмова від 
їжі, виділення з очей, носа, кашель, блювота, 
відмова від їжі і прийому води, необхідно  звер-
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нутися за професійною ветеринарною допомо-
гою, оскільки це можуть бути симптоми гострої 
вірусної інфекції.
«Яка вірусна інфекція, ми ж зробили вакцина-
цію?» - поставлять запитання власники твари-
ни з підозрою на вірусний ентерит або чуму. Як 
відомо, вакцинація захищає від зараження тва-
рину на 95 % і на вироблення поствакциналь-
ного імунітету впливає багато факторів: чи була 
тварина абсолютно здоровою у день вакцинації 
(алергізація або прихований запальний процес) 
і чи був витриманий карантин. Яку ж діагности-
ку важливо провести для встановлення етіології 
діареї? Це аналізи крові (клінічний і біохіміч-
ний), аналіз калу (має бути тільки свіжим). Для 

виключення паразитарної діареї важливо підда-
вати дослідженню кал від одного до п’яти разів 
(5 днів поспіль), так як знайти яйця глистів не 
завжди можна в першій порції калу і це залежить 
від циклу розвитку паразитів. Так само стул 
можна піддати дослідженню на дисбактеріоз 
і наявність вірусних, грибкових та бактеріаль-
них інфекцій. Для виключення наявності дріб-
них чужорідних предметів важливо проведення 
рентгенологічного дослідження з контрастуван-
ням. На основі нашої клініки можливе прове-
дення ендоскопії (колоноскопії), за допомогою 
якої доступно дослідження слизової оболонки 
кишечнику на наявність крововиливів, виразок, 
новоутворень, забір гістологічного матеріалу 
при підозрі на пухлинний процес. Розгорнутий 
аналіз калу (копрограма) може вказати на пору-
шену екскреторну функцію підшлункової зало-
зи, холестаз, дисбактеріоз, виразковий процес в 
ШКТ, рівень запального процесу.
клінічний випадок № 3. 
Собака породи йоркширський тер’єр, вік 4 

роки. Скарги на періодичне розрідження стулу, 
який при цьому був практично чорного кольо-
ру, неприємного запаху, наявність субфебриль-
ної температури, апетит збережений. Щеплення 
зроблені 6 міс. тому. В іншій клініці застосуван-
ня антигельмінтів, антибіотиків, пробіотиків 
результатів не дали. Лабораторні «знахідки»: 
наявність запального процесу, критичне зни-
ження рівня лімфоцитів, показники червоної 
крові на нижній межі норми, підвищення печін-
кових трансаміназ на 80 % від норми. При ко-
прологічному дослідженні наявність кишково-
го епітелію, прихованої крові, лейкоцитів. При 
специфічному дослідженні виявлено антиген 
чуми. При проведенні специфічного лікуван-
ня (сироватки, антибіотики, гепатопротектори) 
протягом 4-х днів лікування випорожнення у 
собаки нормалізувалися.
клінічний випадок № 4. 
Французький бульдог, вік 1,5 міс. Лікування про-
водив на дому приватний ветеринарний лікар. 
Підозра на парвовірусний ентерит. Клініка: 
блювота жовчю і піною, відмова від їжі, пронос 
зі слизом жовтого кольору, загальна слабкість. 
Шестиденне проведення інфузійної терапії з 
використанням специфічних сироваток, ан-
тибіотиків результатів не дали. При досліджен-
ні калу, знайдені цисти ізоспор у великій кіль-
кості. Проведена специфічна терапія - за 5 днів 
у цуценяти нормалізувався апетит і стул.
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клінічний випадок № 5. 
Собака, порода джек рассел тер’єр, вік 3 роки. 
Зі слів господарів, протягом двох місяців у соба-
ки відзначається багаторазова діарея, загальний 
стан при цьому в нормі, активність збережена. 
Застосовували всілякі адсорбенти, трави і дієти. 
Результат негативний. При лабораторному до-
слідженні крові та копрограмі істотних змін не 
було виявлено. Було прийнято рішення провести 
колоноскопію, а також фіброгастроскопію. Були 
виявлені вогнища ураження і запалення тонкого 
відділу кишечника, а також були відібрані зраз-
ки запаленої і ураженої тканини на гістологіч-
не дослідження. За результатами гістології була 
призначена специфічна терапія, яка мала пози-
тивну динаміку завдяки правильній діагностиці.
Зробивши висновки, можна сказати, що всі ви-
щевказані випадки доводять наступне, а саме 
- аби швидко та якісно провести лікування, 
важливо встановити етіологію захворювання 

і лікувати хворобу, а не симптом. При цьому і 
власники понесуть незначні фінансові витрати, і 
тварина швидко, а головне, успішно впорається 
із захворюванням. Найголовніша істина поля-
гає в тому, що кваліфіковані ветеринарні лікарі, 
так само, як і всі люди, що займаються своєю 
справою, правильно і точно справляються з по-
ставленими завданнями. Тому хочеться побажа-
ти всім міцного здоров’я і щоб кожен займався 
своєю справою, як кажуть: «Кесарю кесареве, 
слесарю слесареве!».

нерода інна василівна

лікар ветеринарної Медицини

вц алден-вет

вул. а.ахМатової, 16а

тел.: (044) 502-14-14

Лінія довіри: “Лівого берега” (044) 227 52 97,  “Правого берега” (044) 362 44 42
з 10.00 до 18.00 пн.-пт.
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топ-5 літніх небезпек для домашніх 
тварин

1Одна з перших неприємностей, з якою сти-
каються наші улюблені вихованці при виїзді 

на природу, - це кліщі. Для домашніх тварин 
кліщі загрозливі у першу чергу тим, що вони 
переносять дуже небезпечні кровопаразитар-
ні захворювання: бабезіоз (або піроплазмоз), 
ерліхіоз і анаплазмоз. Всі ці захворювання мо-
жуть призвести до смерті тварини. Зараження 
відбувається під час укусу вихованця.

основні сиМптоМи Зараження:
•  млявість, 
•  відмова від їжі, 
•  небажання йти на прогулянку, 
•  сонливість,
•  блювота, 
•  діарея, 
•  підвищення температури, 
•  зміна кольору сечі. 
За наявності будь-яких з цих симптомів слід 
негайно звернутися до ветеринарного лікаря 
для правильної постановки діагнозу і призна-
чення вчасного лікування.
Важливо: Власники не завжди знають, як пра-
вильно видаляти кліща, якого вони помітили 
на своїй тварині. Через незнання, при спробі 
видалити його, ми залишаємо його частину 

коли на вулиці встановлюється тепла погода і починаються виїЗди на природу, 

дачу або у ліс - наші вихованці беруть активну участь у наших планах. і для того, 

щоби відпочинок не Закінчився неприєМностяМи для власників, потрібно Зна-

ти про небеЗпеки, що підстерігають на природі наших улюбленців.

Лінія довіри: “Лівого берега” (044) 227 52 97,  “Правого берега” (044) 362 44 42
з 10.00 до 18.00 пн.-пт.
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під шкірою. Це відбувається через те, що 
кліщ дуже міцно впивається в шкіру і влас-
ники намагаються його не викручувати, а 
просто виривають, тим самим залишаючи 
його голівку під шкірою. Для того щоб повні-
стю видалити кліща, краще використовувати 
спеціальні пристосування, які схожі на виг-
нутий пінцет. Якщо ви не знаєте, як правиль-
но видалити кліща з вашої тваринки, краще 
зверніться до ветеринара, який підкаже, як це 
правильно зробити. Після того як кліща вида-
лено, місце укусу слід обробити звичайними 
розчинами-антисептиками, наприклад, хлор-
гексидіном.

2На природі або на дачі наші вихованці сти-
каються з комарями. Комарі дошкуляють 

нашим вихованцям не тільки незручностями у 
вигляді укусів, але й можуть бути переносника-
ми такого небезпечного захворювання, як диро-
філяріоз, яке становить небезпеку і для людини. 
Під час укусу через ротовий отвір інфікованого 
комара у кров тварини потрапляють личинки 
дирофілярій. Дирофілярії дозрівають до дорос-
лих особин протягом 6-8 місяців. Статевозрілі 
особини починають розмножуватися безпосе-
редньо у тварині і можуть викликати навіть її 
смерть. 
сиМптоМи наявності дирофілярій у 

тварини:

•  задишка;
•  швидка втома;
•  кашель;
•  проблеми з серцево-судинною та дихаль-
ною системою;
•  тромбоз (закупорка) судин. 

За наявності хоча б одного з цих симптомів 
краще звернутися до ветеринарного лікаря 
для правильної діагностики та допомоги ва-
шому вихованцеві. Адже це захворювання 
дуже небезпечне для тварини.
Також комарі та блохи, з якими контактувала 
тварина, можуть викликати у неї алергічні ре-
акції. Найчастіше тварини реагують на слину 
бліх і комарів. При цьому, місце укусу може 
почервоніти і викликати у тварини сильний 
зуд. Якщо ви помітили розчесані ділянки на 
шкірі тварини після виїзду на природу, краще 
не відкладати візит до ветеринарного лікаря, 
аби якнайшвидше визначити причину і отри-
мати лікування.
Для того щоб наші вихованці були в безпеці 
від ектопаразитів, їх потрібно регулярно об-
робляти від них. Краплі застосовують один 
раз на 3-4 тижні, для того щоб зберегти мак-
симальну концентрацію препарату в крові. 
Тварину краще обробляти за 3 дні до купання 
або через 3 дні після купання, якщо це зро-
бити раніше, ефекту може не бути і тварина 
знов буде уражена паразитами. Також твари-
ну можна обробляти за допомогою спеціаль-
них нашийників. Їх ефект становить від 3 до 6 
місяців. Зараз на ринку ветеринарних препа-
ратів з’явилися спеціальні таблетки від бліх і 
кліщів, як от: Bravecto (захист до 3 місяців) і 
Nexgard (захист до одного місяця).
Перед виїздом на природу тварину також слід 
додатково обробити спеціальними спреями 
від комарів. Якщо ви не знаєте, як правильно 
підібрати захист для свого вихованця, краще 
порадьтеся з ветеринаром.

3 Під час прогулянки в лісі або перебуваю-
чи на дачі, вихованець може бути покуса-

ний гризуном (щуром або мишею). Найчастіше 
це може відбутися через надмірну природну 
цікавість вихованця, його бажання погратися 
з ним або й полюючи на нього. Під час укусу 
гризун може інфікувати домашню тварину та-
кими захворюваннями, як сказ і лептоспіроз, які 
є смертельно небезпечними не лише для вашого 
вихованця, але й для вас.
при виявленні Місця укусу слід негай-

но Звернутися до ветеринарного ліка-

ря. для того щоб Захистити вашого 

вихованця, потрібно регулярно, один 
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раЗ на рік, робити щеплення коМ-

плексною вакциною від вірусного 

Захворювання, лептоспіроЗу та скаЗу. 

тільки у такий спосіб ви ЗМожете За-

хистити і себе, і вашого доМашнього 

улюбленця.

4 Також наші вихованці, перебуваючи на 
природі, можуть бути покусані комахами, 

мухами, осами та бджілами, місце укусу яких 
так само може викликати дискомфорт у твари-
ни. Намагаючись відігнати їх від себе, наші 

улюбленці тільки провокують небезпечних ко-
мах, оскільки останні можуть покусати тварину 
та залишити жало. Внаслідок чого у тваринки 
можуть розвинутися вкрай небезпечні алергічні 
реакції. Розпухла морда чи лапа, почервонін-
ня шкіри, або й набряк гортані, що є найбільш 
серйозним проявом алергічної реакції, який 
може призвести навіть до її смерті. Якщо ви 
помітили прояви алергії у тварини, їй негайно 
слід дати антигістамінні препарати (лоратадин, 
супрастин) та максимально швидко доставити 
до ветеринарного лікаря, який надасть терміно-
ву кваліфіковану допомогу.

5 Вихованці дуже люблять гратися та бігати 
у траві, у якій їх також може підстерігати 

небезпека. Наприклад, під час бігу випадково 
натрапити на змію. Змії вкрай небезпечні для 
домашніх тварин. Найчастіше через свою при-
родну цікавість наші улюбленці страждають від 
їхніх укусів. Якщо ви помітили кров на вашій 
тварині, уважно огляньте її, адже можливо 
це слід від укусу змії. Якщо виявлено укус на 
лапі, необхідно накласти джгут вище рани - це 
сповільнить розповсюдження отрути по кро-
воносних судинах. Якщо ж знайшли в іншому 
місці, тоді необхідно максимально сильно на-
тиснути на ранку - це також сповільнить розпо-
всюдження отрути по організму. Але якщо ви 
не відразу помітили укус, вас повинні насторо-
жити такі симптоми, як млявість, апатія, рвота, 
підвищення температури, посиніння в ділянці 
укусу, нервові судоми. За наявності будь-яких з 
цих ознак потрібно терміново відвезти тварину 
у ветеринарну клініку .
Наші улюбленці – як маленькі діти, яким по-

трібно все обнюхати, спробувати на дотик, й 
навіть на зуб. Тому найчастіше тварини стра-
ждають від отруєнь. Отруйні речовини заз-
вичай розкидають у місцях частого вигулу 
собак. Такі речовини можуть бути замаско-
вані або просто розкидані у вигляді порошку. 
Отруєння відбувається при попаданні небез-
печної речовини в ШКТ або ж при вдиханні 
через верхні дихальні шляхи тварини. От-
руєння без надання термінової ветеринарної 
допомоги може закінчитися летально.
Задля уникнення цього потрібно до-

триМуватися декількох правил:
1. Якщо ви помітили, що тварина жує щось 
підозріле, постарайтеся відібрати це і макси-
мально очистити ротову порожнину від з’їде-
ного.
2.  Дайте тварині сорбенти (активоване вугіл-
ля, ентеросгель або атоксил).
3. Намагайтеся у тварини викликати рвоту 
(це можна зробити за допомогою кухонної 
солі, яку потрібно покласти на корінь язика).
4. Терміново звернутися до ветеринарної 
клініки для надання кваліфікованої ветери-
нарної допомоги.

Якщо у тварини почалися вищеописані 
клінічні симптоми, такі як апатія, млявість, 
рвота, пронос, судоми - потрібно негайно 
їхати у ветеринарну клініку, щоб встановити 
діагноз і, найголовніше, надати термінову до-
помогу.

брилькова дар’я валеріївна

лікар-ординатор

вц «алден-вет»

пр. георгія гонгадЗе, 20

тел.: (044) 463-49-39

Лінія довіри: “Лівого берега” (044) 227 52 97,  “Правого берега” (044) 362 44 42
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тепловий Удар
На початку літа дуже важливо розгляну-

ти актуальне для спекотної пори року 
питання про такий небезпечний для життя тва-
рини стан, як тепловий удар. Основною причи-
ною теплового удару є перебування тварини у 
закритому приміщенні або у місці, що не прові-
трюється. Перш за все, йдеться про перебуван-
ня у машині або вигул брахіоцефалічних порід 
собак із густим шерстним покривом у найспе-
котніші години дня.
Тварина сприймає високу температуру зовсім 
не так, як людина. Як відомо, при надмірній те-
плопродукції тварини не мають такого компен-
саторного механізму, як потовиділення. Єди-
ною можливістю позбавитися надлишку тепла 
для наших улюбленців є прискорене дихання 
(тахипне). Але воно, на жаль, обмежене у своїй 
ефективності, і тварина внаслідок перегріву от-
римує важкі наслідки:
- набряк головного МоЗку;
- ниркову недостатність;
- неконтрольоване Згортання крові 
(двЗ синдроМ).

Всі ці патології призводять до загибелі організ-
му або отримання невиправних для нормальної 
життєдіяльності організму наслідків.
За наявності цих симптомів необхідно терміно-
во вжити таких заходів:
•  позбавити тварину впливу джерела тепла;
•  поміряти і контролювати температуру тіла 
лише ректально, а не за допомогою мочки 
носа;
•  обкласти холодом (змочені рушники, лід на 
голову, змочити слизові оболонки), зробити 
холодні компреси в ділянці паху;
•  напоїти холодною водою, якщо є така мож-
ливість;
•  найголовніше - терміново звернутися до 
лікаря.
Чого робити не потрібно:
•  поливати струменем крижаної води;
•  занурювати у холодну ванну;
•  у жодному випадку не робити жарознижу-
вальні ін`єкції;
•  не вживати заходів самолікування тварин, 
оскільки іноді йдеться про хвилини життя, і 
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Ознаки теплОвОгО удару у 
тварини:

ваЖливО:

дО групи ризику 
пОтрапляють сОбаки:

• Задишка (Збільшена частота дихальних 

рухів у порівнянні З нормою);

• тахікардія (Збільшення серцевих скорочень);

• видимі слиЗові оболонки сухі і яскраво 

червоні, а при шоці – синього кольору;

• млявість і ріЗка слабкість, судоми, тремтін-

ня, аж до втрати свідомості і непритомності;

• швидке підвищення температури тіла (до 41 

°с і вище).

для лікування тварини при 
тепловому ударі лікарі За-
стосовують не укольчики 
вітамінок і гомеопатії, а 
вживають дієвих Заходів:
- інфуЗійну внутрішньовенну терапію;

- інтубацію трахеї, для адекватного насичення 

крові киснем, спеціальними кисневими кон-

центраторами;

- моніторинг біохімічних покаЗників крові, 

сечі;

- уЗд-діагностику.

- З густим шерстним покривом;

- брахіоцефалічні породи (мопс, француЗький 

і англійський бульдоги, чіхуахуа);

- тварини, що мають хронічні хвороби (серце-

во-судинна недостатність, хронічна ниркова 

недостатність);

- старі тварини.

втрачати їх неможливо.
•  охолоджувати тварину дуже швидко. За 30-
60 хвилин потрібно знизити температуру до 
39–39,5 °С і зупинитися.
Слід забезпечити свою тварину цілодобовим 
доступом до свіжої води кімнатної температу-
ри та пам`ятати, що температура повітря у за-
чиненому приміщенні небезпечніша за прямий 
тепловий удар.
Заходи профілактики:
•  не залишати тварину в закритій машині, ані в 
тіні, ані на прямому сонячному світлі;
•  не гуляти у пік активності сонця. Краще це 
робити вранці та ввечері;
•  брати на прогулянку з собою воду і поїлку, 
можна навіть пульверизатор з водою для опри-
скування тварини;
•  брахіоцефалам виключити будь-які фізичні 
навантаження у спекотну погоду.
паМ’ятайте, профілактувати хворобу 

легше, ніж її лікувати, і гроші, витрачені 

на лікування тварини, ніколи не про-

порційні відновленню Здоров’я, яке 

тварина Може втратити наЗавжди.

шевченко євген віталійович

головний лікар, дерМатолог

ветлікарня ниЗьких цін

вул. драгоМанова 1д

тел.: (044) 390-19-40
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якщо ваш собака любить кУпатися
собаки дуже люблять купатися, а в літній період — це не тільки Задоволення, 

але й прекрасний спосіб освіжитися. однак для того, щоб вихованець не під-

хопив при цьоМу інфекцію, щоб не Застудився і не травМувався, купати соба-

ку потрібно правильно, вибираючи для цього беЗпечні Місця і дотриМуючись 

основних правил гігієни.
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Плавання — дуже корисне для вашо-
го улюбленця, воно сприяє зміцненню 

імунітету, розвитку м’язового каркаса і підви-
щує витривалість. Але це можливо тільки в 
тому випадку, коли купання собак виконується 
з урахуванням усіх фізіологічних особливостей 
вашого вихованця.
основні правила купання собаки
Для початку потрібно ретельно вибрати міс-
це. Якнайкраще для цього підійде водойма, 
яка відкрита СЕС для людей. Якщо там немає 
знаку «Собакам купання заборонено», можете 
сміливо відправляти вихованця у воду. Якщо 
такого пляжу поблизу немає, можна вибрати 

просто чисту водойму з проточною водою і 
пологими, не слизькими берегами.
Температура води, в якій ваш собака зби-
рається покупатися, не повинна бути нижче 
20 градусів, інакше вихованець може засту-
дитися. Час купання не повинен перевищува-
ти 15 хвилин, особливо в перший раз. Йти на 
пляж з собакою краще або вранці до 12 годин, 
або ввечері після 17, і головне — до прийому 
їжі.
На час купання нашийник з вихованця кра-
ще знімати, щоби він не міг зачепитися ним 
за які-небудь корчі. Після купання не варто 
відразу надягати його назад, щоб шкіра ви-
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хованця під нашийником не пріла. Не варто 
відразу купати собаку, якщо він тільки що ак-
тивно бігав і грався при досить високій тем-
пературі повітря. У цьому випадку потрібно 
спочатку зволожити йому голову, дозволити 
помочити лапи, потім дати попити чистої (не 
з водойми) води. Нехай він трохи «охолоне», 
і тоді улюбленця можна відпускати купатися.
Не дозволяйте хвостатому пити воду з водо-
йми — у ній можуть бути яйця гельмінтів та 
збудники вірусних інфекцій, які виділяють 
інші тварини з екскрементами під час купан-
ня. 
Особливо уважно треба слідкувати, щоби ваш 
улюбленець не пив воду, яка цвіте. Цвітіння 
вод — масовий розвиток фітопланктону, який 
викликає зміну кольору води і погіршує кисне-
ву забезпеченість вод. Одна з причин цвітіння 
води — надходження у водойми мінеральних, 
особливо фосфоровмісних добрив, синтетич-
них засобів, органічних забруднювальних ре-
човин. При цьому виникає замор риби, і вона 
гине. Якщо вживати воду з ознаками цвітін-
ня, можуть розвинутися алергічні реакції та 

отруєння. Деякі види водоростей виробля-
ють нейротоксини у великій концентрації. Це 
може викликати серйозні порушення роботи 
нервової системи.
Коли ваш вихованець занурився у воду, не 
дозволяйте йому пірнати. Справа в тому, що 
потрапляння води у вуха може стати провоку-
ючим фактором для розвитку отиту. До речі, 
з цієї ж причини після купання вихованцеві 
слід ретельно витерти вуха рушником.
Задля уникнення переохолодження, не дозво-
ляйте собаці перебувати у воді більше вста-
новленого часу (15—20 хвилин). Крім того, 
якщо повітря прохолодне, наприклад, ввечері, 
то не варто чекати, коли тварина висохне са-
мостійно, краще ретельно витерти її рушни-
ком. Якщо ж на вулиці вітер, купати собаку 
взагалі не варто.
Якщо ваша вихованка — дівчинка, її не реко-
мендується купати під час тічки, оскільки в 
цей період організм собаки дуже сприйнятли-
вий до інфекцій і переохолоджень. Не варто 
купати й цуценя, яке ще не пройшло вакци-
націю. Тільки через два тижні після всіх зро-
блених щеплень малюка можна порадувати 
водними процедурами на природі. Особливо 
важливо дотримуватися таких правил після 
щеплення від сказу, оскільки можуть виник-
нути деякі ускладнення — розлад травного 
тракту, порушення цілісності шерстного по-
криву тощо.
Якщо після купання собака ще довго перебу-
вав на природі, грав та бігав у піску, то краще, 
прийшовши додому, вимити його спеціаль-
ним шампунем. Те саме варто зробити, якщо 
шерсть вашого улюбленця після води має не-
приємний запах.
де купання собак Заборонено
Багато власників домашніх вихованців впев-
нені, що якщо в озері або річці є жаби, риб-
ки та інша живність, то купати собаку там 
категорично не можна. Це помилкова думка, 
навпаки, якщо у воді є такі мешканці, це свід-
чить лише про те, що вода чиста і придатна 
для життя. А ось що дійсно повинно насто-
рожити, так це велика кількість водоростей.
Не варто також купати вихованця в річках і 
водоймах маленьких промислових міст. До 
речі, якщо річка стікає у водойму, то це може 
означати, що в ній присутні стічні води. Кате-
горично не можна купати собаку і в стоячих 
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водоймах, оскільки в такій воді розмножуєть-
ся велика кількість бактерій і інфекцій. І одна 
з найнебезпечніших для собак та людей — це 
лептоспіроз.
Ще одним забороненим місцем для купання 
собак повинні стати водойми, де живе багато 
водоплавної птиці, особливо в цьому відно-
шенні небезпечні качки. Справа в тому, що 
в їхніх екскрементах можуть бути личинки 
гельмінтів, які, знаходячись на поверхні води, 
можуть потрапляти на шкіру вашого вихован-
ця та викликати свербіж і занепокоєння у со-
баки впродовж декількох тижнів.
Багато господарів беруть своїх вихованців на 
море. Це допустимо, однак важливо пам’ята-
ти, що солона вода може подразнювати шкіру 
собаки, тому після кожного купання важливо 
сполоснути її прісною водою.
  беЗпечне купання
Літнє купання для собаки — справжнє задо-
волення і прекрасний спосіб охолонути, тому, 
якщо поблизу немає чистого озера або річки, 
то на дачній ділянці можна розмістити не-
величкий басейн. Однак поширена помилка 
дачників полягає в тому, що вони наливають 
у нього воду з колонки або колодязя, а потім, 
не дочекавшися, доки вона прогріється, за-
нурюють туди собаку. Робити цього катего-
рично не можна. По-перше, таке купання не 
завдасть вихованцеві ніякого задоволення, 

йому буде просто холодно. По-друге, різкий 
перепад температури може спровокувати збій 
серцевого ритму, що досить небезпечно, осо-
бливо для літніх вихованців. Крім того, стри-
бок температури може також спровокувати 
різкий спазм судин, у тому числі і мозку. І, 
звичайно, тварина може елементарно засту-
дитися.
Купання має приносити собаці та його влас-
никам тільки радість і задоволення. Сонце, 
блиск води, бризки і щасливий заливчастий 
гавкіт вихованця — ось головні атрибути 
цього процесу. Щоб не затьмарювати його 
ніяким підводним камінням в прямому і пере-
носному сенсі, намагайтеся зробити купання 
собаки максимально зручним і безпечним.

гриценко яна іванівна  

лікар-терапевт       

вц «алден-вет»

вул. ісаакяна, 1

тел.: (044) 236-33-22






