
 

 

 

 

 

Säilytä malttisi 

 

Koiralle sattuneet tapaturmat saavat meissä ihmisissä aikaan usein paniikinomaisiakin reaktioi- 

ta, sen sijaan, että ajattelisimme asioita johdonmukaisesti. Eläinlääkäri Kari Ventelän luento 

koiralle annettavasta ensiavusta kiinnosti sankkaa joukkoa kuulijoita Porissa. 

Käytä järkeä ja puhelinta - 

se kannattaa, taloudellisestikin 

Varaudu 

yllättäviin tilanteisiin 

Hyvin varustettu ensiapulaukku, jossa on myös kyy- 

pakkaus, kuuluu jokaisen koiraharrastajan varusteisiin. 

Joskus myös törmää tilanteisiin, joissa kuonokoppa olisi 

ollut tarpeen loukkaantuneen, erittäin kivuliaan koiran 

ensiaputoimenpiteiden alkuun saattamiseksi. Maaseudulla 

myrkkyjen huono varastointi aiheuttaa edelleenkin niin 

paljon ongelmia, että myrkytystietokeskuksen 

puhelinnumerot (09) 4711 ja (09) 241 4392 on hyvä olla 

ainakin tiedossa. 

Koiratapahtumia järjestettäessä tulisi aina etukäteen 

selvittää, mistä päivystävä eläinlääkäri         on 

tavoitettavissa. Luusto- ja selkärankavaurioiden varalta 

tulisi kilpailupaikalla olla myös kantopatja, jotta koiraa 

liikuteltaessa ja siirrettäessä ei tapahtuisi vammojen 

pahenemista. 

Hanki tietoa 

etukäteen 

Tapaturmat 

Tapaturmista yleisimpiä ovat tassuhaavat. Etenkin ke- 

väällä, lumien sulamisaikaan paljastuvat lasinsirut ai- 

heuttavat viilto- ja pistohaavoja anturaan ja muuallekin 

raajoihin. 

Pinnallisten haavojen ensiavuksi riittää, että haava 

puhdistetaan huolella ja pidetään puhtaana. 

Syvät haavat esim. anturassa, vuotavat aika julmetusti 

joten ne vaativat verenvuodon tyrehdyttämisen vaikkapa 

painesiteen avulla. Syvä haava kannattaa aina ommella, ja 

koira tulee saattaa kunnolliseen jatkohoitoon. On myös 

tassusiteen ja kaulurin avulla huolehdittava, ettei koira 

pääse nuolemaan operoitua aluetta. 

Tulehduksien välttämiseksi koiralle määrätään yleensä 

myös antibioottihoito. Jos haava on niin syvä, että se 

ulottuu jänteisiin ja niveliin, vaatii se ehdottomasti 

eläinlääkärin hoitotoimenpiteitä. Ensiavun periaatteena on 

estää vamman paheneminen, estää turvotus (kylmä vesi, 

jääpussi), sekä estää vammautuneen raajan liikuttaminen. 

Tällainen tapaus tulisi päästä operoimaan mahdollisimman 

tuoreena, joten ensiavun jälkeen koira tulee nopeasti saattaa 

eläinlääkärille. Operoinnin jälkeen koiralle on annettava 

riittävän pitkä aika toipumiseen, vamman laadusta riippuen 

aina neljästä kuuteen kuukauteen. 

Koiran hoidosta on kirjoitettu paljonkin opaskirjoja, mutta 

suomalaisten eläinlääkäreiden             kirjoittamat vas- 

taavat parhaiten meidän olosuhteitamme aina 

lääkevalikoimaa myöten. Esimerkiksi Koiran kotihoito- 

opas  ja ensiapuopas ovat kirjasia joiden avulla pärjää 

varsin pitkälle. Hyvää valistusta eläinten hoidosta antavat 

myös television eläinaiheiset ohjelmat. Monilla 

vastuullisilla kasvattajillakin saattaa olla kokemusta ja 

tietoa koiran hoitoon ja lääkitsemiseen liittyvissä asioissa. 

Parasta oppia antavat kuitenkin koulutustilaisuudet, joissa 

ensiapua opetellaan käytännössä koiran kanssa. Ne antavat 

valmiuksia toimia vaativammissakin ensiaputehtävissä. 

Puremat 

Koirien nahistellessa ja kulmahampaan iskiessä läpi esim. 

kaulan alueella jossa nahka on löysää, voi nahan alle tulla 

hyvinkin syvä ontelo, ja niillä on taipumus erittäin herkästi 

tulehtua. On tärkeää, että aina pienimmänkin 

purematapauksen sattuessa alue puhdistetaan huolellisesti. 

Haavaa huuhdellaan lämpimällä vedellä 


