ARTROSI CANINA
Una malaltia progressiva, crònica i dolorosa
La artrosi no te cura, però un adequat tractament permet que el gos porti una
vida normal: la clau està en controlar el dolor
El dolor que produeix l’artrosi no tractada fa que l’animal no es pugui moure
amb normalitat, i la falta d’activitat afavoreix que la malaltia progressi més
ràpidament.

SÍMPTOMES DE L’ARTROSI
El dolor articular produeix símptomes que s’identifiquen fàcilment; algunes
vegades n’apareix un de sol i altres vegades varis a l’hora
. El gos va coix o camina amb
. Es mostra menys disposat a jugar,
dificultat.
interacciona menys amb el seu amo
. Li costa aixecar-se quan fa estona
. Es llepa contínuament les
que jeu
articulacions que li fan mal.
. Li costa pujar i baixar escales o
del cotxe

QUE FEM AMB UN GOS AMB ARTROSI?

1.Malaltia crònica

4. Protecció articular

L’ artrosi no es cura, però si es
tracta, l’animal pot portar una
vida normal. Com més aviat es
tracta, més fàcil és enlentir el
progrés degeneratiu de
l’articulació . Si fa molt temps que
te dolor, és molt més difícil de
controlar-lo.

Hi ha dietes i aliments
complementaris que ajudaran a
protegir les articulacions i evitar
que es deteriorin massa
ràpidament.

2. Reduir el dolor
El punt clau del tractament és el
control del dolor, com més aviat
millor. Hi ha nombrosos
analgèsics, però els d’última
generació produeixen molts
menys efectes secundaris i tenen
protocols d’administració molt
còmodes.

5. Exercici
L’activitat controlada és molt
important per mantenir el tó
muscular. Si la musculatura que
envolta l’ós amb artrosi no es
manté en bon estat, es va
aprimant de no fer-la servir i
encara dificulta més que el gos es
pugui

3. Baixar pes
Una qüestió fonamental és que
l’animal es mantingui en el seu
pes ideal. Un gos amb artrosi i
sobrepès s’ho passarà molt
pitjor, ja que les seves
articulacions patiran molt més.

aguantar
dret.

