
 

 

Muita ensiapua vaativia tilanteita 

Jos koira kuolaa runsaasti, kakoo kurkkuaan ja kyntää 

kuonollaan maata, saattaa olla, että sillä on vieras esine 

suussa. esim. tikku tai luunpätkä on voinut jäädä poikittain 

kitalakeen, jumiutuen jopa niin tiukkaan, ettei sitä saada 

pois muuten kuin nukuttamalla. Myös huolimaton 

kalastusvälineiden käsittely johtaa ikäviin seurauksiin; ei 

ole epätavallista, että koiralla on uistin kielessä tai 

ongenkoukku huulessa. Jos vieraan esineen poistaminen ei 

onnistu, on tärkeää estää turvotus kyytablettien avulla, ja 

viedä koira jatkohoitoon. 

Nuori koira saattaa syödä kiviä, kasetteja, muo- 

viesineitä ym., josta seuraa oksentelua, ummetusta, 

syömättömyyttä, väsymystä ja kivuliaisuutta. Jos esine on 

pienikokoinen ja tylppä, voidaan se saada poistetuksi 

oksettamalla tai antamalla parafiiniöljyä. Pari kertaa 

päivässä on sopiva määrä.) 

Hankalampaa on, jos koira on syönyt C-kasetin; hoito 

on erittäin vaikeaa, koska nauhaa on hirvittävä määrä. 

Toinen pää nauhasta tulee ulos suusta ja toinen peräaukosta 

ja nauhaa poistettaessa yleensä suolet haavautuvat. 

Syvärintaisille koiraroduille saattaa tulla 

poikkeuksellisen ylensyönnin ja sen jälkeisen liikunnan 

seurauksena mahalaukunkiertymä tai suolikiertymä, jolloin 

mahalaukku ja suolisto kaasuuntuvat ja sen johdosta 

kiertyvät. Koira pullistuu voimakkaasti, alkaen vasemmalta 

kylkikaaren takaa. Kun koskettaa turvonnutta vatsaa, on se 

kuin potkupallo. Lisäksi koiralla on hengitysvaikeuksia, se 

muuttuu siniseksi, menee 

shokkiin ja - ellei apua saada nopeasti - kuolee muuta- 

massa tunnissa. Jos matkalla lähimpään eläinlääkäriin koira 

uhkaa räjähtää käsiin, pullottaen jumalattomasti, voidaan 

isohko neula työntää vasemmalta, kylkikaaren takaa, läpi 

mahalaukun, jotta jatkuva kaasuuntuminen ei halkaise 

koiraa. Näin toimien saatetaan saada koira elämään siihen 

asti, kunnes eläinlääkäri voi kirurgisin toimenpitein 

mahdollisesti vielä pelastaa koiran. 

Koirille, jotka mielellään rypevät keväisessä kylmässä 

vedessä, saattaa tulla ns. vesihäntä. Oireena on hännän 

roikkuminen täysin halvaantuneena. Hoitotoimenpiteenä on 

lepo vedottomassa lämpimässä paikassa. Koiralle voidaan 

tarvittaessa antaa myös kipulääkettä, kortisonia ja B-

vitamiinia. 

Kaikesta valistuksesta huolimatta koiria vieläkin 

jätetään auringon paisteella umpinaiseen autoon, jossa 

kuumuus nousee yli koiran sietokyvyn. Tuloksena on 

lämpöhalvaus, jonka oireina ovat erittäin voimakas 

läähätys, nopea pulssi, lisäksi koira on väsynyt ja 

tulikuuma. Pikimmiten koira on vietävä viileään paik- 

kaan, vaikkapa järveen, maalla perunakellariin tai ko- 

tioloissa kylmään suihkuun. 

Ensiavun antaminen vaatii määrätietoista, johdon- 

mukaista toimintaa. Asiat pitää laittaa tärkeysjärjes- 

tykseen ja toimia viileän järkevästi, vaikka huoli eläimestä 

olisikin päällimmäisenä. Useinkaan tilanne ei ole niin paha, 

kuin mitä äkkiseltään näyttää. 

(Eläinlääkäri Kari Ventelän luennosta koonnut Tuomo 

Vanhatalo. Lainaus: Palveluskoirat) 


