
 וענייני אוזניים נוספים

האם הוא מטה את ראשו או ? האם הכלב שלך מנער את ראשו או מגרד את אוזניו

כל אלה יכולים להוות גורמים , אלרגיות ותת פעילות בלוטת התריס

כלבים וחתולים היא תעלת האוזן אצל . 

רוב הכלבים סובלים ממצב . ואני מוצא אותן לעיתים קרובות בבדיקות שגרתיות

וכן הטיית הראש או טלטולו , גירוד ושפשוף האוזניים

  לעיתים קרובות הבעלים אינם . ןאוז

לפגוע בשיווי , )הצטברות נוזלים באוזן החיצונית

  . ולהביא לאיבוד שמיעה

יש  מסוימיםובמקרים , )לבחון אותה תחת המיקרוסקופ או לשלוח אותה למעבדה

אך יש , וזניים יכולות להיות אתגר עבור הבעלים והווטרינר

או  ,טיפול פשוט של טיפות אוזניים. תלא מטופל

ואני , או דלקות אחרות ןאוז תקרדיב נגועים

 מאמץ"הניקוי לזמן מספיק יכולה להיות 

ולאפשר לנוזל לזוז פנימה והחוצה בתוך תעלת 

ץ וחמאוזניים באופן אישי אני מעדיף לעשות ניקוי 

חזרה , כל עוד כלבך מתיר לך. ולאחר כדקה לתת לכלב לנער את ראשו

   

vet@ketura.co.il 

  עדן) ריק(ר ראובן "ד
  

 

וענייני אוזניים נוספים ןהאוז קרדית
 

האם הכלב שלך מנער את ראשו או מגרד את אוזניו? האם האוזניים של החתול שלך מלוכלכות

 .סובל מדלקת אוזנייםייתכן והוא ? לא שם לב כאשר אתה בא או הולך

  !ישנם גורמים שונים לבעיות אוזניים

אלרגיות ותת פעילות בלוטת התריס, גופים זרים, לחות או שעווה

. ייתכן ומאפיינים של גזע וגנטיקה גם ישפיעו. תורמים להתפתחות של בעיות אוזניים

  .וקל ללכלוך ולחות להצטבר בתוכה

  ?מה התסמינים של בעיות אוזניים

ואני מוצא אותן לעיתים קרובות בבדיקות שגרתיות, דלקות אוזניים נפוצות אצל כלבים וחתולים

גירוד ושפשוף האוזניים. בשקט וחתולים לעיתים קרובות סובלים, 

  :ייתכן ותראו גם

  .צהובה או דמית

 .גלדים בחלק הפנימי של האוזן החיצונית

 .איבוד שיער סביב האוזניים

אוזהקרדית נגועים באומר שכנראה הם זה , אם הן לא, 

 . לכלוך באוזניים או בנקודות חומות בתוכן

הצטברות נוזלים באוזן החיצונית(יכולות להוביל להמטומה באוזן , בעיות אוזניים חמורות הן כואבות ומחלישות

ולהביא לאיבוד שמיעה )ותנועות עיניים לא אופייניות מעידות, בא לידי ביטוי בסיבובים במקום

לבחון אותה תחת המיקרוסקופ או לשלוח אותה למעבדה(יש לקחת דוגמא מהאוזן הנגועה 

וזניים יכולות להיות אתגר עבור הבעלים והווטרינרבעיות א. לאבחון אלרגיות או עניינים הורמונליים

  .תגובה טובה לטיפול בהכוונת הווטרינר

  טיפול בדלקות אוזניים אצל חתולים

לא מטופל ןאוזהת דיקרעם טראומה כסיבוך של  י חתולים עם דלקות חמורות באוזן

נגועיםבה חתולים פה בערבה אני רואה הר. את הבעיה

  .ממליץ על טיפול מונע כל שלושה חודשים

  טיפול בדלקות אוזניים אצל כלבים

הניקוי לזמן מספיק יכולה להיות  והחדרת תמיסת, האוזן לעיתים קרובות כאובה. 

ולאפשר לנוזל לזוז פנימה והחוצה בתוך תעלת , שימוש בכדור צמר גפן רפוי יכול לזרז את התהליך

באופן אישי אני מעדיף לעשות ניקוי . לספוג תמיסה מיותרת ולאסוף את הלכלוך כאשר הוא יוצא החוצה

ולאחר כדקה לתת לכלב לנער את ראשו, ת התמיסהלעסות את בסיס האוזן לאחר הכנס

  .על הפעולה היא הכרחית כדי להגיע לתוצאות הרצויות

vet@ketura.co.il, מרפאה וטרינרית קטורה     

קרדית

האם האוזניים של החתול שלך מלוכלכות

לא שם לב כאשר אתה בא או הולך

ישנם גורמים שונים לבעיות אוזניים

לחות או שעווה, שיער מיותר, ןאוזה קרדית

תורמים להתפתחות של בעיות אוזניים

וקל ללכלוך ולחות להצטבר בתוכה, אנכית ברובה

מה התסמינים של בעיות אוזניים

דלקות אוזניים נפוצות אצל כלבים וחתולים

, כואב זה בשלב כלשהו בחייהם

ייתכן ותראו גם. הם סימנים נפוצים

צהובה או דמית, הפרשה חומה •

  .ריח מעופש •

 .אודם ונפיחות •

גלדים בחלק הפנימי של האוזן החיצונית •

איבוד שיער סביב האוזניים •

, לחתולים בריאים אוזניים נקיות

  —מבחינים ב

לכלוך באוזניים או בנקודות חומות בתוכן •

בעיות אוזניים חמורות הן כואבות ומחלישות

בא לידי ביטוי בסיבובים במקום( המשקל

יש לקחת דוגמא מהאוזן הנגועה לעיתים 

לאבחון אלרגיות או עניינים הורמונליים, לערוך בדיקות דם

תגובה טובה לטיפול בהכוונת הווטרינר

טיפול בדלקות אוזניים אצל חתולים

י חתולים עם דלקות חמורות באוזןראית

את הבעיה לרוב פותר טיפול בפרעושים

ממליץ על טיפול מונע כל שלושה חודשים

טיפול בדלקות אוזניים אצל כלבים

. טפול מוצלח מתחיל בניקוי עדין

שימוש בכדור צמר גפן רפוי יכול לזרז את התהליך, בחלק מהמקרים. "קבוצתי

לספוג תמיסה מיותרת ולאסוף את הלכלוך כאשר הוא יוצא החוצה, האוזן

לעסות את בסיס האוזן לאחר הכנס :לבית

על הפעולה היא הכרחית כדי להגיע לתוצאות הרצויות



  :אל תעשו

  .אין להשתמש במקלות אוזניים מאחר והם יכולים לדחוף את הלכלוך עמוק יותר לתוך האוזן ולקרוע את עור התוף •

העור בתוך האוזן אצל כלב אשר יש לו דלקת (אחרות אשר יגרו את העור המודלק  אל תשתמשו באלכוהול או תמיסות •

  ).מגורה ומכוסה פריחה

אך הווטרינר שלכם יכול גם לרשום טיפול רפואי של , לעיתים קרובות ניקוי אוזניים שגרתי מספיק בשביל לפתור בעיות אוזניים

חומרת , משך זמן הטיפול תלוי במטופל. כן טפטפו את התרופהולאחר מ, תנו לאוזן להתייבש כעשר דקות. טיפות או משחה

 האנטיביוטיק(בחלק מהמקרים יש לתת תרופות הניתנות דרך הפה ). לדוגמא עובי הרקמה באוזן(הדלקת ושינויים באוזניים 

כדי לבדוק שהטיפול הווטרינר שלכם יקבע בדיקת ביקורת . וייתכן שיש צורך גם בטיפול כירורגי, )או נוגד דלקתפטרייתי - אנטי

 .ושהדלקת עברה, ל מחלימים כמצופהשהכלב או החתו, מתאים לחיית המחמד שלכם

 מניעה של דלקות אוזניים אצל כלבים וחתולים

  :מספר דברים שיש לזכור

לחות זו מאפשרת . טיפוח או שחייה, תעלת האוזן מקבלת לחות בזמן מקלחת .1

במקרה זה פשוטה וכוללת ניקוי מניעה . לגדילה של אורגניזמים בתעלת האוזן

  .האוזן והוצאת הלחות

וגם אצל (חתולים  אצל במיוחד, טיפול שגרתי נגד פרזיטים הינו חשוב מאוד .2

  ).ארנבים וחיות אחרות החיות בכלוב

ייתכן וחיית המחמד שלך סובלת . לעיתים יש קושי בזיהוי גורם נסתר לבעיות האוזניים

  או אלרגיה ;קרדית ועובש, אבקנים, יםעצ ,סביבתיות כמו לדשא(מאלרגיות 

עניינים רפואיים אחרים . המשפיעות על דלקות האוזניים) עוף או סויה, למזון כמו בשר

אך גם בכל המקרים האלה ניקוי שגרתי עם חומר ייעודי עדין יכול . יכולים גם להשפיע

חיים  להפחית את תדירות ועוצמת דלקות האוזניים ויכול לאפשר לחיית המחמד שלך

 . נוחים יותר

  טיפול שגרתי באוזניים יעזור לשמור על חיית . אל תמעיטו בערכו של טיפול עוקב

  טיפול מתאים יכול לדרוש ביקור אצל הווטרינר אחת . ונינוחה, המחמד שלך בריאה

 ...רבעון או חצי שנה, לשבוע

  ו של בסופ. ית המחמד שלכםעקבו אחר בריאות חי, כפי שאתם דואגים לבריאותכם

  .כםחיית המחמד של שלביותר  יםהטוב המטפליםאתם דבר 

   


