PREVENTIVNI PREGLEDI
STAREJŠIH PSOV IN MAC� K

VETERINARSKA
KLINIKA LESCE
KLINIKA ZA MALE ŽIVALI LESCE / ALPSKA C. 49, LESCE / 04 53 77 100

ZAKAJ?
Z izboljšanjem standarda življenja, z boljšo
veterinarsko oskrbo in z boljšo prehrano
živijo naši ljubljenčki dlje kot kadarkoli
prej. Z daljšo življenjsko dobo pa tako
opažamo tudi več težav in bolezni povezanih
s staranjem. Mnoge od teh ostajajo prikrite
ali jih pripisujemo običajnemu procesu
staranja, zato jih pogosto odkrijemo šele,
ko je zdravje živali že močno prizadeto. Z
zgodnjim odkrivanjem prikritih težav lahko
pripomoremo k pravočasnemu reševanju
in zdravljenju le-teh ter tako izboljšamo
in podaljšamo kvaliteto življenja naših
prijateljev.

KDAJ?
Preventivni pregled načrtujemo glede na
starost psa/mačke in je večji meri namenjen
zgodnjemu odkrivanju in zdravljenju bolezni.
Priporočamo ga tako pri psih in mačkah z
izraženimi starostnimi težavami, kakor tudi
pri na videz povsem zdravih živalih.
Nastop starostnega obdobja je v veliki meri
povezan s pasmo oziroma z velikostjo živali.

VELIKOST ŽIVALI

OBDOBJE STARANJA

Male in srednje pasme

med 9 – 12 letom

Velike pasme

med 8 – 10 letom

Razred »velikanov«

med 6 – 9 letom

Mačke

po 10 letu

NA KATERE ZNAKE
MORAMO BITI
POZORNI?
Osnovna znamenja, na podlagi
katerih lahko kot skrbniki ocenimo
počutje živali so:

• nenadna slaba ali prekomerna ješčnost
• nenadna prekomerna izguba ali
prekomerna pridobitev telesne teže

• hitro utrujanje in/ali nezainteresiranost
za sprehode

• kašelj oz. pokašljevanje v mirovanju
ali ob nenadnem vznemirjenju

• nenaden pojav povečane žeje
• pogosto bruhanje
• težave pri uriniranju in /ali blatenju
• težave pri vstajanju in / ali gibanju
• težave pri jemanju hrane
• neprijeten zadah iz gobca in / ali
povečano slinjenje

• vozliči, bulice po telesu

KAJ ZAJEMA
PREVENTIVNI
PREGLED?
• pogovor z veterinarjem o splošnem stanju
in eventuelnih težavah psa ali mačke

• temeljit klinični pregled živali
• laboratorijski pregled urina
• laboratorijski pregled krvi
(krvna slika in 10 biokemijskih
preiskav krvi)

• poročilo o zdravstvenem stanju živali
• po dogovoru opravimo tudi dodatne
preiskave (rentgen, ultrazvok, endoskopija,
dodatne krvne preiskave).

KAKO SE NAROC� ITI?
Prosimo, če se na preventivni pregled
predhodno naročite preko telefona
04/53 77 100. Tako bomo poskrbeli,
da je čakalna vrsta krajša in da so tudi
naši ljubljenčki manj vznemirjeni.
Pred pregledom izpolnite priloženi
vprašalnik, morebitne dodatne težave
pa izpostavite pri veterinarju.
Če je le mogoče, prinesite s seboj tudi
vzorec urina. Ta naj ne bo starejši od dveh
ur (oziroma do 8 ur shranjen v hladilniku).
Po pregledu, vas lahko o izvidih obvestimo
po pošti, elektronski pošti ali preko telefona.

URADNE URE:

od ponedeljka do petka
8.00 - 18.00
ob sobotah
8.00 -12.00
NAROČANJE: 04/53 77 100

