
 

 

la helokkiöljykapselikuuria ja pe- 
sua hilseshampoolla (esim. Biofar- 
min Sebocalm erinomainen). Yh- 

den hilseshampoopesun jälkeen 
koira saattaa olla tosin entistä hir- 
veämmän näköinen, kun shampoo 
irrottaa hilseen ihon pinnasta kun- 
nolla. Silloin pesu kannattaa uusia 

parin päivän kuluttua. Hyvää hil- 
seshampoota voi yleensä käyttää 
usein, vaikka kerran viikossa, jos 

tarve vaatii. 
Hilsesharnpoopesun jälkeen 

voidaan vielä käyttää ihoa kosteut- 
tavaa hoitoainetta, joita löytyy 
esim. Biofarmin Humilacspray, 

Vetridermin kosteuttava suihke ja 
onpa joku käyttänyt XZ-öljyhoi- 
toakin. 

niin, ettei se pääse saman tien ra- 
visteleniaan korvaa tyhjäksi, vaan 
korvaa hierotaan tyvestä ja "lutku- 
tellaan" sormilla niin, että sisällä 

olevat vaikut irtoaisivat korvakäy- 
tävän seinämästä. Tämän jälkeen 

pyyhitään enimmät nesteet pum- 
pulipallosella korvasta sisältä 
ulospäin suuntautuvan liikkein, 
päästetään koiraa vähän vapaaksi, 
että se saa ravistella korvan (älä 
laita juhlavaatteita päälle, kun tätä 

hommaa teet..). Pumpulipuikon 
käyttö on lähes turhaa, ellei nyt 

halua sillä hienopuhdistaa tarkasti 
poimuja, muuten sen käyttö on 
näpertelyä. Proseduuri voidaan 
uusia niin monta kertaa, kunnes 
tuntuu siitä, ettei korvasta enää 
nouse moskaa ylös. Lievästi 

tulehtunut korva voi parantuakin 
ihan tällä käsittelyllä, kerran 

päivässä n. viikon ajan. Ihmisten 
korvatipoista ei ole eläimelle 
hyötyä. 

Varsinaiset korvatulehdukset 
kannattaa kyllä pääsääntöisesti 
aina käydä näyttämässä lekurille, 

koska huonosti hoidettu tulehdus 
voi muuttua krooniseksi ja siinä 

sitä sitten ollaan ns. "toivottoman" 
tapauksen kanssa mahdollisesti 
seuraavat 10 vuotta. Ensiavuksi 
akuutin tulehduksen alkaessa oi- 
reina illalla tai viikonloppuna voi 
antaa koiralle kipulääkettä suun 

kautta ja puhdistaa korvaa. 

B. 

Korvapunkki 

Korvapunkki on kissoilla tavatto- 
man yleinen, mutta tavataan myös 
koirilla. Koira voi saada tartunnan 
joko toisilta koirilta tai kissoilta. 
Korvissa on tällöin yleensä mus- 

tanruskeaa vaikkua runsaasti. Toi- 
set korvat kutisevat kovasti, toiset 
eivät lainkaan. Diagnoosi varmis- 

tuu eläinlääkärin katsellessa mik- 
roskoopilla korvasta otettua vaik- 
kua, jossa temmeltävät hämähä- 
kinnäköiset ötökät munineen. 

Kuten muissakin ulkoloistar- 
tunnoissa, tässäkin täytyy muistaa 

Korvaongelniien hoito 

A. Korvan puhdistus 

Osalla koirista korvat pysyvät 
luonnostaan puhtaina, eikä niitä 

tarvitse hoitaa millään lailla. Jos 
korvat erittävät enemmän vaikkua, 
niin että sitä kertyy korvalehden 
poimuihin ja korvakäytävään, kor- 
van puhdistus ennaltaehkäisee kor- 

vatulehduksia. Korvan puhdistuk- 
seen "kekseliään” ihmiskunnan 
edustajat ovat käyttäneet lähes 

kaikkia nestemuodossa olevia ai- 
neita, kuten kasvovettä, desinfloin- 
tiainetta ja tietysti kraanavettä. 
Korvan pinta on herkkä alue. jota 
voidaan väärillä aineilla ja otteilla 

vaurioittaa pahastikin, joten kor- 
vaan kannattaa laittaa todella vain 
sinne tarkoitettuja aineita eli aptee- 

kissa myytäviä korvanpuhdistusai- 
neita. Tulehtuneeseen korvaan taas 
ei esim. Korvax sovi sisältämänsä 
alkoholin takia (kirvelee). Itselläni 
on hyvät kokemukset Biofarmin 

Epi-Oticliuoksesta, joka on myös 
riittoisaa. 

Korva puhdistetaan kaatamal- 
la korvan sisään reilusti eli niin 
paljon kuin sisään mahtuu puhdis- 
tusainetta. Koiraa pitää pitää kiinni 

sitten hoitaa koko "perhe" eli talon 

kaikki kissat ja koirat yhdellä ker- 

taa, samoin "leikkikaverit”. 

Hoitona voidaan käyttää ilman 

reseptiä saatavia Otita Para-tippo- 
ja pullon kyljessä olevan ohjeen 
mukaan tai mikäli kyseessä on 
useampi eläin, saattavat eläinlää- 
kärin antamat loishäätöpistokset 

olla kätevämpi vaihtoehto. Nämä 
hoidot voidaan myös yhdistää. Jos- 
kus tulehdus on niin paha, että kor- 

vat täytyy huuhtoa rauhoituksessa 
tyhjiksi. 

Ripulin hoito 

Koirilla ripuleita tulee ja menee 

aika useinkin. Koirathan syövät 
usein niitä epämääräisimpiä löytä- 

miään aarteita ja joittenkin yksi- 
löitten maha ei kestä ruokinnan 
muutoksia. Lisäksi on myös tarttu- 
via ripuleita, tunnetuin ja pahin 
niistä on parvo. 

Jos pikkupentu menee ripulil- 
le, kannattaa ottaa heti yhteyttä 
eläinlääkäriin. Parvo ikävimmässä 
muodossaan voi viedä hengen 

muutamassa tunnissa; toisaalta 
mikä tahansa ripuli (varsinkin jos 

siihen liittyy vielä oksentelu) aihe- 
uttaa nopeasti pikkupennun kuivu- 
misen. Pentu voi kuolla nestehuk- 
kaan! 

Aikuisen koiran ripuli, johon 

ei liity huomattavaa yleiskunnon 

laskua, voidaan useinkin kotihoi- 

taa. Hoito kannattaa ehkä useinkin 

aloittaa järjenvastaisella para- 
fiiniöljyn antamisella. Omistajan 
mielestä tietysti takapäästä tulee jo 

ihan tarpeeksi tavaraa, mitä para- 
fiiniöljy vielä nopeuttaa. Ideana on 

tietysti saada mahasta ja 
suolistosta mahdolliset 
ylimääräiset "moskat" pois (esim. 
tikut, sora, luut ... ). Koiran 
vedenjuontia seurataan; koiran 
täyty siis antaa juoda vettä mielin 

määrin. Ellei se sitä itse tee, niin 
sitä juotetaan vaikka ruiskulla 

väkisin. Apteekista saatavat Atta- 


