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Koiran omistajat joutuvat hoita- 

maan suurimman osan koiran lää- 

kityksestä kotioloissa. Eläinlääkäri 

antaa vastaanotolla yleensä vain 

injektiona annettavat lääkkeet, jat- 

kohoito on omistajan heiniä. Seu- 

raavassa hieman vinkkejä kotihoi- 

toon: 

Lääkkeiden antotavoista 

Tabletti lienee tavanomaisin lää- 
kemuoto. Osa koirista on 
tottuneita pillereiden nielijöitä, osa 

taas niin mahdottomia tapauksia, 
että lääkkeen anto hirvittää niin 

omistajaa kuin koiraakin. 

Tablettihan annetaan koiralle 
yleensä niin, että se työnnetään 
sormilla koiran nieluun ja 
suljetaan kuono, ja varmistutaan, 
että koira nielaisee sen. Tablettiin 
voi tarvittaessa sipaista hieman 
voita tai margariinia. 

Ison tabletin voi usein jakaa 

(tabletissa on usein valmiina jako- 

uurre).Kalvopäällysteisiä  taas 

yleensä ei voi tai kannata jakaa 

(voi ärsyttää limakalvoja). Jotkut 

tabletit voi murskata, liuottaa 

veteen ja antaa nestemäisessä 

muodossa tai sekoittaa ruokaan. 
Jos hankalamman koiran 

omistaja pelkää näppiensä puoles- 
ta, kannattaa ostaa apteekista ns. 
pilleripyssy. Pyssyyn imetään tilk- 
ka vettä, pilleri asetetaan pyssyn 
"atuloihin" ja pyssy laitetaan sy- 
välle suuhun. Kun pyssyn mäntä 
painuu alas, lentävät tabletti ja ve- 
sitilkka nieluun ja ellei koira halua 
tukehtua, se nielaisee 
"annoksensa”. 

Yleensä koirille tarkoitetut miks- 
tuurat ovat aika mauttomia, mutta 
jos joudutaan käyttämään 

ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä, 
niin koira voi irvistellä pipar-
mintun tai mansikan makuisia 
tököttejä saadessaan... 

Jauhemaiset lääkkeet 
yleensä sekoitetaan ruokaan tai 
juomaan. Nirso koira sen tietysti 
haistaa ja maistaa ja jättää ruuat 

koskematta, mutta ahmateille 
lääkemuoto sopii. 

Injektioita voivat koiran- 

omistajat joskus joutua myös anta- 
maan, esimerkiksi insuliinia soke- 
ritautiselle. Pistoksen antaminen 
koiralle voi olla joskus peräti 
paras antomuoto, jos koira on 

muuten hankala käsiteltävä, koska 
yleensä (lääkkeestä tosin riippuen) 
injektiota ei koira välttämättä edes 

huomaa. Eläinlääkäri opastaa 
tekniikkaan; tavanomaisin 
injektiopaikka on niskanahan alle. 

vät vatsaa. Riskiä lisää se, että ki- 
vulloisimpia ovat yleensä van- 
henevat koirat, joilla on helposti jo 
vähän maksan ja munuaisten va- 
jaatoimintaa. 

Useiden eri kipulääkkeiden 

yhdisteleminen voi aiheuttaa ar- 

vaamattomia seuraamuksia, joten 

sitä ei tulisi milloinkaan tehdä. Ki- 

pulääkitys on yleensä lyhytaikais- 

ta, 3-5 vrk (poikkeuksena jotkut 

pitkäaikaisen kivun hoitoon tarkoi- 

tetut valmisteet). 
Nivelrikon yms. hoitoon voi- 

daan käyttää eläinlääkärin kerran 

viikossa koiralle nahan alle anta- 
maa lääkettä (Cartrophen), joka li- 
sää hieman verenvuotoriskiä. Sa- 
manaikainen kipulääkkeiden käyt- 
tö voi olla hengenvaarallista! 

Annoksia: 

-asetyylisalisyylihappo (Aspirin, 

Disperin, Primaspan) koiralle 25 
mg/kg 3 kertaa päivässä 

- parasetamoli (Panadol, Parasup- 

po) ei suositella koirille maksa- 

vaurioriskin takia 

- ketoprofeeni (Romefen, Ketorin, 

Orudis, Ketomex), myös pitkäai- 
kaishoidossa 1 mg/kg kerran päi- 

vässä 

- fluniksiinimeglumiini (Finady- 
ne) reseptilääke; lähinnä tuki- ja 
liikuntaelinten kovassa kivussa ei 
yli 3 päivää 

- karprofeeni (Rimadyl) reseptilää- 

ke, sopii myös pitkäaikaisen kivun 

hoitoon 

- meloksikaarmi (Metacam) miks- 

tuuramuotoinen, sopii myös pitkä- 

aikaisen kivun hoitoon. 

Kipulääkkeet 

Kivun hoito koiralla laimin- 
lyödään turhan usein. Koira ei 

itke kyyneleitä, valita tai ehkä 
edes ääntele lainkaan. Eri koirat 

ilmentävät kipua eri tavoilla; 
omistaja, joka koiransa parhaiten 
tuntee, mahdollisen kivun 
parhaiten huomaa. Koira saattaa 
olla vain normaalia ala- 
kuloisempi, läähätellä, hieroa tai 

hangata kipeää kohtaa, olla ruoka- 
haluton tai jopa aggressiivinen. 

Myös monien operaatioiden ja 
toimenpiteiden jälkeen voidaan 
vain olettaa, että koiralla 
varmaankin on kipua (esim. 
suuret leikkaukset). 

Kipua hoidetaan joskus fysi- 

kaalisin keinoin tai akupunktiolla, 
useimmiten kuitenkin kipulääk- 

keillä. Koira on paljon ihmistä 
herkempi lääkkeiden 
sivuvaikutuksille; tavallisimmin 
lääkkeet ärsyttä- 

Mikstuurat ovat hyvä lääke- 
muoto. Lääkkeen mukana saadaan 
ruisku, johon tarvittava lääkemää- 
rä vedetään ja annetaan 
pikkuhiljaa suuhun kielen 

takaosan päälle. 

Loislääkkeistä 

A.Ulkoloiset 

Koiran tavanomaisin ulkoloinen 

on täi. Talven tullen tähän pieneen 


