Intoxocatia cu antigel

A venit iarna! Poate fi un prilej de bucurie pentru animalele noastre care se pot juca fericite in zapada, dar noi, stapanii
lor, trebuie sa avem grija de pericolele care-I pandesc in aceasta perioada.
Una dintre problemele de sanatate cele mai grave ce pot apare in perioada de iarna este intoxicatia cu antigel. Antigelul,
substanta folosita pentru a preveni inghetarea apei in radiatoarele automobilelor, este consumat cu placere de animalele
de casa datorita gustului sau dulce. Antigelul contine in proportie de 95% ETILEN-GLICOL, substanta foarte toxica
pentru toate animalele dar si pentru oameni. Atentie! Etilen-glicolul poate fi continut si de alte produse folosite in
gospodarie.
Semnele clinice ale intoxicatiei cu antigel sunt diferite in functie de cantitatea de toxic ingerata.
Dupa 12 ore animalul pare sa isi revina, fapt care induce in eroare stapanul asupra starii de sanatate a animalului.
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Una dintre problemele de sanatate cele mai grave ce pot apare in perioada de iarna este intoxicatia cu antigel. Antigelul,
substanta folosita pentru a preveni inghetarea apei in radiatoarele automobilelor, este consumat cu placere de animalele
de casa datorita gustului sau dulce. Antigelul contine in proportie de 95% ETILEN-GLICOL, substanta foarte toxica
pentru toate animalele dar si pentru oameni. Atentie! Etilen-glicolul poate fi continut si de alte produse folosite in
gospodarie.
Semnele clinice ale intoxicatiei cu antigel sunt diferite in functie de cantitatea de toxic ingerata.
Dupa 12 ore animalul pare sa isi revina, fapt care induce in eroare stapanul asupra starii de sanatate a animalului. Dar,
la 24-48 de ore dupa ingestia toxicului, apar semnele insuficientei renale acute care constau in:
- depresie severa
- oligurie (animalul urineaza foarte rar si in cantitati foarte mici)
- inapetenta (lipsa poftei de mancare)
- vome repetate
- in stadiul final apare anuria (lipsa formarii urinei vezica urinara fiind goala)
- moartea apare ca urmare a uremiei si a acidozei metabolice
Dupa absorbtia din tractusul intestinal, etilenglicolul este metabolizat in ficat rezultand metaboliti toxici. Acest proces are
loc in 24-48 ore de la ingestie. Metabolitii actioneaza asupra rinichilor si SNC (sistemul nervos central) producand leziuni
ireversibile.
Animalele care au consumat antigel nu sunt condamnate la moarte, dar asta depinde numai de dumneavoastra!
De aceea, cand observati ca animalul dumneavoastra, mai ales in sezonul rece, vomita, prezinta sete permanenta,
urineaza des si in cantitati mari, trebuie sa va ganditi ca este posibil sa fi ingerat produse ce contin etilen-glicol, cum ar fi
antigelul. Este bine sa verificati daca animalul dumneavoastra a avut acces la aceste substante si sa va prezentati in cel
mai scurt timp (de preferat in maxim 12 ore) la medicul veterinar.
Clinica "Vet Help Dacia”, tel. 211.25.64 va sta la dispozitie pentru astfel de cazuri.
In cazul in care va vedeti animalul consumand antigel sau cand sunteti siguri ca a consumat (lipseste lichidul din
recipient) este bine sa-I administrati apa cu sare, solutie saturata, pentru a-I provoca voma. Dupa aceea puteti administra
carbune medicinal, 1g dizolvat in 5ml apa, in doza de 10ml/kg. Acest tratament nu exclude vizita la medicul veterinar.
Antidotul pentru etilen-glicol este ETANOLUL 20% administrat strict intravenos. Administrarea etanolului se face sub
stricta supraveghere medicala, de preferat in primele 6 ore, maxim 12 ore de la ingerarea etilen-glicolului (are rol de a
neutraliza toxicul inainte de a fi metabolizat in ficat).
Daca animalul este adus la medic dupa 24-48 ore, tratamentele sunt ineficiente deoarece modificarile aparute la nivel
renal sunt ireversibile iar recapatarea functiei renale este imposibila.
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