ChovatelskÃ¡ stanice Little Bull

SpolknutÃ- cizÃ-ho pÅ™edmÄ›tu
PÅ™Ã-spÄ›vek pÅ™idal Janina
Sobota, 01 listopad 2008

Bulteriér se dá bez nadsázky pÅ™irovnat k popelnici.DokáÅ¾e seÅ¾rat v&scaron;echno moÅ¾né i nemoÅ¾né.Mnoho bulíkÅ¯ n
svoji v&scaron;eÅ¾ravost doplatilo Å¾ivotem.Netýká se to jen jedovatých vÄ›cí,jako jsou tÅ™eba rÅ¯zné chemikálie,jed na
my&scaron;i nebo jedovaté houby a kvÄ›tiny.Týká se to tÅ™eba i spolykaných kabelÅ¯,plastÅ¯,igelitových sáÄ•kÅ¯ a tÅ™eba i
hadrÅ¯. S na&scaron;í Cindy jsme kvÅ¯li v&scaron;eÅ¾ravosti museli nav&scaron;tívit veterinu 2x.

Ná&scaron; pÅ™ípad Ä•.1
PÅ™i pÅ™edvánoÄ•ním úklidu jsem le&scaron;tila mosazné kliky.MÄ›la jsem molitanovou houbu napu&scaron;tÄ›nou
Sidolem,na chvilku jsem ji odloÅ¾ila a najednou koukám - houba nikde. Hned mÄ› napadlo kdo je pachatelem
krádeÅ¾e.Nebylo tÄ›Å¾ké Cindy vypátrat.Byla za&scaron;itá v koupelnÄ› a právÄ› houbu dojídala.Nevím jaké látky obsahuje
Sidol,ani jsme po tom nepátrali - okamÅ¾itÄ› jsme jeli na veterinu.
Píchli jí injekci,která do 10 minut vyvolá zvracení a prÅ¯jem.Na&scaron;tÄ›stí se jí nic nestalo
Ná&scaron; pÅ™ípad Ä•.2

Bylo léto,pátek a jeli jsme na chalupu.KdyÅ¾ jsme dorazili, manÅ¾elova sestra v dobrém úmyslu hodila Cindy balónek na
hraní. Byl to takový balónek z mÄ›kké gumy s bodlinkama.Cindy ho chytla do tlamy,okamÅ¾itÄ› prokousla - a spolkla.
Tak jsme jí dávali kysané zelí,chléb a Ä•ekali aÅ¾ z ní vyjde.Pátek, sobota,nedÄ›le a nic...
V pondÄ›lí jsme spÄ›chali na veterinu. Je na to jednoduchý recept. 3% kysliÄ•ník,který je bÄ›Å¾nÄ› ke koupi v lékárnÄ› rozÅ™e
vodou a zhruba 2dcl stÅ™íkaÄ•kou vpravit do jícnu. Tento roztok v Å¾aludku zaÄ•ne rychle pÄ›nit a vyvolá zvracení asi do 15
minut po podání.Po této dobÄ› byl balónek venku.Bylo dobÅ™e Å¾e zÅ¯stal v Å¾aludku a nepro&scaron;el aÅ¾ do stÅ™ev.By
docela velký kus gumy a stÅ™evem by nemusel projít. V tÄ›chto pÅ™ípadech pak pÅ™ichází na Å™adu chirurgický zákrok. Ná
na&scaron;tÄ›stí nestalo.
V tomto pÅ™ípadÄ› staÄ•il naÅ™edÄ›ný kysliÄ•ník,protoÅ¾e se jednalo o spolknutý pÅ™edmÄ›t. V pÅ™ípadÄ› s houbou muse
injekce,která vyvolá i prudký prÅ¯jem.Houba byla napu&scaron;tÄ›na chemikálií a tam bylo tÅ™eba dÅ¯kladné
vyÄ•i&scaron;tÄ›ní.
Co Å™íci na závÄ›r? BulteriéÅ™í v&scaron;eÅ¾ravec se musí hlídat,hlídat a hlídat. Ale nÄ›kdy to prostÄ› nevyjde...
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