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Szilveszteri petárdázás okozta félelmek kezelése kutyán. 

 

Sok gazdi számára a szilveszteri petárdázások időszaka, szinte rémálommá válik, a kutyáik 
szinte egész nap tartó heves félelemérzete miatt és állatorvosoktól érthetően a lehető legjobb 
megoldást próbálják választani már hetekkel a kritikus időszak előtt. 

A szerencsésebb gazdik semmilyen problémával nem találkoznak meg a durva hanghatásokkal 
járó éjféli tüzijátékok idején sem, van hogy a kutya csak egykedvűen nézi a szikrákat és 
nyugodtan minden érzelmi reakció nélkül hallgatja a robbanásokat, de a tapasztalatok szerint ez 
a ritkább. 

Az ijesztő zajok okozta félelem különböző erősséget mutathat kutyákon. Ez a jelenség érthető 
hiszen,minden kutya lélek - mint ahogy az emberi is - egyedi és megismételhetetlen, vagyis nincs 
séma, minden tulajdonosnak magának kell rájönni hogy sokszor az állatorvosa segítségével a 
helyes megoldásra. 

A petárdázás okozta félelem vagy pánik tünetek különböző fokozatait láthatjuk a kis 
családtagokon. Sok esetben csak a tulajdonos megnyugtató közelségét keresik, vagy a lakásban 
a maguk által kiválasztott védett helyen bújnak meg és ennyivel még gyakran a kinti kutyák is 
megelégednek és ezt igényt a szerető családnak biztosítani kell. 

Javasolt ilyenkor a szorongás gátló hatású gyógynövényes készítmények adása akár naponta 
több alkalommal is szilveszter napján főként a 
délutáni időszaktól kezdve hajnali 2 
óráig(Nervenpflege, Natural calm, Valeriana tabletta, 
stb..) Sok esetben azonban a zaj és a villódzó 
fények okozta félelmek gyakran patológiássá válnak, 
szinte elmezavar szerű tüneteket hoz a felszínre 
kutyán. Ilyenkor már orvosi segítség kell és 
különböző szorongásgátló, nyugtató hatású 
gyógyszereket veszünk igénybe,( Xanax, Frontin, 
Dormicum, Rivotril tabletta). 

Diazepam (Seduxen tabletta, Diazepam rectalis tubus): epilepsziás kutyának is adható, de csak 
akkor ha a rohamok éber állapotból jönnek és nem temporális lebeny (halántéklebeny) 
epilepsziában szenved, ellenkező esetben rohamot provokálhat, vagy több órán át tartó 
elmezavarszerű állapotot hozhat a felszínre. 

Antipszichotikumként igénybe vehető készítmény az acepromazin (Sedalin gél), de csak 
bizonyos megkötésekkel: epilepsziás kutya nem kaphatja, mert roham provokáló. 

Talán tudtam némi segítséget nyújtani az aggódó gazdik számára hogy ne a félelem és az 
aggódás uralja az ó-évtől való búcsúzás meghitt pillanatait. 
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