Gestaţie falsă (pseudograviditate), lactaţie falsă
În medicina veterinară, întreruperea unei gestaţii sau lactaţii false (care
se declanșeaza fără actul fătării) se tratează cu produse hormonale (care
acţionează asupra prolactinei, aceasta din urmă fiind denumită şi hormonul
gestaţiei).
De asemenea, se recomandă o dietă săracă în lichide, diferite calmante
pentru comportamente anormale sau manifestări nervoase, diferite comprese,
antiinflamatoare şi medicamente antialgice pentru tumefierea mamelelor şi
pentru durerea percepută din această cauză. Se întâmplă de multe ori ca
animalul să îşi lingă şi să își sugă propriile mameloane şi mamele, caz în care se
recomandă aplicarea şi purtarea gulerului elisabetan.
Tratamentul homeopat este mult mai uşor de aplicat, atât pentru
proprietar, cât şi pentru animal, este mai sănătos şi totodată oferă un rezultat
mult mai eficient.
După câteva zile de administrare, terapia homeopată suprimă atât fizic,
cât şi psihic gestaţia şi lactaţia falsă, fără intervenţia terapeutului cu substanţe
chimice sau prin metode care să oblige animalul la diferite intervenţii forţate.
În urma tratamentului homeopat intervine vindecarea reală datorită
faptului că organismul este ajutat să își regleze singur fenomenele fiziologice,
prin urmare simptomatologia dispare. Dacă animalele sunt tratate prin terapie
homeopată, posibilitatea recidivării acestor probleme este mult mai redusă în
comparaţie cu medicaţia clasică.

Tücsök - căţelușă din rasa Puli, în vârstă de 6 ani
Stăpânul căţeluşei ne-a relatat următoarele simptome existente:
comportament anormal, de câteva zile îşi construise un cuib, în care îşi aduna
diverse obiecte, mai apoi i s-a declanşat lactaţia şi îşi lingea şi sugea
mameloanele. Mamelele erau tumefiate, dar încă nu erau inflamate.

Mamele tumefiate

Lapte
Am recomandat un tratament homeopat, stăpânul căteluşei administrând
animalului remediul sub formă de soluţie orală. După doar trei zile de
administrare, căţeluşa nu şi-a mai supt mameloanele, doar foarte rar lingânduşi mamelele. Mamelele au devenit mai reduse în volum, însă secreţia de lapte
încă nu s-a oprit în totalitate în acel moment. După încă trei zile de
administrare (în total şase zile), abia se mai putea evidenţia o secreţie
asemănătoare zerului prin mulgerea mameloanelor căţelușei. După
administrarea produsului în aceste câteva zile, comportamentul căţelușei şi-a
revenit la normal, nu a mai fost nevoie de alt tratament.
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