Lämpöhalvaus
Lämpimällä säällä lämpöhalvaus uhkaa lemmikkejämme. Lyhytkuonoiset ja sydänvikaiset lemmikit
ovat erityisesti riskiryhmää. Aurinkoisella ilmalla auton sisälämpötila nousee nopeasti vaarallisen
kuumaksi. Pelkkä ikkunoiden raotus ei riitä takaamaan riittävää ilmanvaihtoa ja viilennystä. Koiraa
ei koskaan saa jättää aurinkoisella ilmalla autoon. Myös rankka liikunta lämpimällä säällä voi
aiheuttaa lämpöhalvauksen. Helteillä ulkoiluttaminen on hyvä hoitaa aamun ja illan viileämmällä
ilmalla. Raikasta vettä on aina oltava saatavilla.
Lämpöhalvaus on hengenvaarallinen tila. Oireita ovat mm. läähättäminen, oksentelu, ripuli, vapina
ja kouristukset. Peräsuolesta mitattu lämpötila on yli 41 °C. Lämpöhalvauksen ensiavuksi lemmikki
viedään viileään paikkaan ja sen päälle valellaan viileää (ei jääkylmää) vettä. Eläin voidaan myös
kietoa kylmään veteen kastettuihin pyyhkeisiin. Viilennystä jatketaan vähintään 15 - 30 minuuttia.
Viilennyksen aikana eläimen lämpötilaa tulee mitata säännöllisesti peräsuolesta, jotta lämpötila ei
laske liikaa. Koiran ja kissan normaalilämpötila on 38 - 39 °C peräsuolesta mitattuna. Mikäli
lemmikin vointi ei viilennyksen aikana palaudu normaaliksi, on se vietävä viipymättä
eläinlääkärille.

Kyynpurema
Kyynpureman jälkeen eläin tulisi aina viedä eläinlääkärille mahdollisimman pian. Ennen
eläinlääkärille pääsyä lemmikki pidetään täydellisessä levossa, jotta myrkyn leviäminen hidastuisi.
Nykyisin käydään keskustelua kyytablettien tarpeellisuudesta. Kyytabletti saattaa peittää lemmikin
oireita ja hoitoon pääsy saattaa tästä syystä viivästyä. Kivun helpottaessa lemmikki myös liikkuu
enemmän ja myrkky leviää nopeammin elimistössä. Eläinlääkärin vastaanotolla lemmikin todellista
hoidontarvetta on vaikeampi arvioida, jos se on saanut kyytabletteja. Mikäli matka eläinlääkärille
on pitkä tai turvotus uhkaa tukkia hengitystiet, voidaan kyytabletteja antaa yksi tabletti kymmentä
painokiloa kohden. Kyytabletista huolimatta lemmikki on kuitenkin aina toimitettava eläinlääkärille
jatkohoitoon.

Hyönteisenpistot
Ampiaisten ja muiden hyönteisten kutiseviin ja turvottaviin pistoksiin voi käyttää ensiapuna
kyytabletteja. Kissalle annetaan puolikas tabletti kerta-annoksena. Koiralle annetaan yksi tabletti
kymmentä painokiloa kohden.

Ikkunat
Joka kevät ja kesä aivan liian moni kissa putoaa ikkunasta tai parvekkeelta. Jo ensimmäisestäkin
kerroksesta putoaminen voi aiheuttaa kissalle vakavia vammoja. Tuuletusikkunoissa tulisikin aina
olla kissan kestävä verkko ja parvekkeilla lasitus tai verkko kissan suojaksi. Myös pienet kolot on
muistettava tukkia, koska kissa mahtuu yllättävän pienistä rakosista.

Punkit
Punkki eli puutiainen (Ixodes ricinus) voi levittää useita tauteja niin ihmisille kuin eläimillekin.
Borrelioosi ja anaplasmoosi voivat aiheuttaa koirille mm. nivel- ja lihasoireita, kuumetta ja
hermosto-oireita. Puutiaisaivokuume on yleensä oireeton. Kissat voivat olla taudinkantajia, mutta
eivät yleensä itse sairastu punkkien levittämiin sairauksiin.
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paikallisvaleluliuoksilla. Niskaan laitettavat liuokset antavat noin kuukauden suojan punkkeja
vastaan. Koirille on olemassa myös pitempään vaikuttavia punkkipantoja. Panta on aina muistettava
poistaa uimisen ja pesun ajaksi. Jotkut koirien punkkilääkkeistä ovat myrkyllisiä kissoille, joten
kissoille on aina käytettävä niiden omia punkkikarkotteita.
Yksikään punkkilääke ei anna täydellistä suojaa punkkeja vastaan, joten lemmikki on
punkkilääkityksestä huolimatta syytä tarkastaa säännöllisesti punkkien varalta. Punkki poistetaan
lemmikin iholta punkkipihdeillä. Pihtejä varovasti pyörittämällä ja vetämällä hitaasti punkki
saadaan irti kokonaisena. Punkkia ei saa puristaa, jotta sen vatsan sisältö ei tyhjenisi
puremakohtaan. Punkin rasvaaminen on vanhan kansan konsti, jota ei nykyisin suositella.
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