ΒΑΣΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ ΟΠΛΩΝ

Ο ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΞΟΝΥΧΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΥΨΙΣΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ
Οι οπλές των γαϊδουριών μεγαλώνουν όπως και τα νύχια των ανθρώπων, μόνο που αντίθετα με τους ανθρώπους, εάν
τα νύχια των γαϊδουριών μεγαλώσουν πολύ, αυτό μπορεί να προκαλέσει μεγάλο πόνο, πολύ συχνά ανεπανόρθωτη
ζημιά στην εσωτερική δομή της οπλής του ζώου και μερικές φορές αυτό έχει ως αποτέλεσμα να θανατωθεί το γαϊδούρι.
Εάν το γαϊδούρι δεν εργάζεται και δεν περπατά σε ανώμαλες επιφάνειες, τότε οι οπλές του πρέπει να περιποιούνται
κάθε δύο με τρείς μήνες. Η περιποίηση των οπλών είναι μία πολύ εξειδικευμένη δουλειά και ως εκ τούτου πρέπει να
γίνεται από ειδικευμένο πεταλωτή.
ΟΙ ΟΠΛΕΣ ΠΟΥ ΑΦΕΘΗΚΑΝ ΝΑ ΜΕΓΑΛΩΣΟΥΝ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΚΑΙ ΤΑ ΓΑΪΔΟΥΡΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΣΤΕΙ
ΕΝΔΟΝΥΧΙΤΙΔΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΠΙΘΑΝΟ ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΟΥΝ ΑΠΟΣΤΗΜΑΤΑ, ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΘΙΟΥ
ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΠΛΗΣ ΚΑΙ ΣΗΨΗ ΤΗΣ ΧΕΛΙΔΟΝΑΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΠΛΕΣ ΣΤΟ ΣΩΣΤΟ ΜΗΚΟΣ
ΚΑΙ ΣΧΗΜΑ! ΜΗΝ ΚΟΒΕΤΕ ΜΑΚΡΙΕΣ ΟΠΛΕΣ ΠΟΤΕ ΑΠΟ ΜΟΝΟΙ ΣΑΣ ΚΑΘΩΣ ΑΥΤΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΑ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ.
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ΕΝΔΟΝΥΧΙΤΙΔΑ
Η ενδονυχίτιδα προκαλείται από πολλούς παράγοντες. Οι δύο πιο συνήθεις παράγοντες είναι η λανθασμένη διατροφή,
όπως για παράδειγμα υπερβολική ποσότητα υδατανθράκων, επιτρέποντας στο γαϊδούρι να πάρει πολύ βάρος καθώς
επίσης και οι υπέραναπτυγμένες οπλές. Ο όρος ‘’ενδονυχίτιδα’’ είναι στρώματα τα οποία συνδέουν το τοίχωμα της
οπλής με την δομή μέσα στο πόδι και αφορά την φλεγμονή του συνδετικού ιστού μεμβράνης του τοιχώματος της οπλής
με την δομή του υπόλοιπου ποδιού. Αυτά τα στρώματα μπορούν να προκαλέσουν φλεγμονή και να αποφέρουν μεγάλο
πόνο, κάτι το οποίο έχει ως αποτέλεσμα την χωλότητα, δηλαδή το ζώο να κουτσαίνει. Το γαϊδούρι μπορεί να μην
επιθυμεί να περπατήσει, να ξαπλώνει κάτω πολύ, να κλίνει πίσω στα πόδια του και να έχει πολύ ζεστά πόδια. Για
αντιμετώπιση της πάθησης, χρειάζεται επείγουσα κτηνιατρική συμβουλή.
ΣΗΨΗ ΤΟΥ ΠΟΔΙΟΥ (ΑΠΟΣΤΗΜΑ)
Πολύ συχνά προκαλείτε ως αποτέλεσμα κάποιας πληγής, πέτρας ή κάποιου αιχμηρού αντικειμένου το οποίο διεισδύει
στο σώμα του πέλματος ή την λευκή γραμμή, κάτι το οποίο καταλήγει σε μόλυνση και είναι επώδυνο. Τέτοιες πληγές
μπορούν να προκαλέσουν τέτανο: διασφαλίστε ότι το γαϊδούρι προστατεύεται από εμβολιασμούς ή ρωτήστε τον
κτηνίατρο σας πώς να προστατέψετε το γαϊδούρι.
Το γαϊδούρι θα κουτσαίνει λόγω του πόνου και της πίεσης της λοίμωξης. Η οπλή μπορεί να είναι πολύ ζεστή και σε
πολλές περιπτώσεις, το γαϊδούρι θα ξαπλώνει κάτω πέραν του συνηθισμένου. Εάν υποψιαστείτε κάποιο απόστημα,
τότε πρέπει να αναζητήσετε κτηνιατρική συμβουλή. Ο κτηνίατρος πιθανόν να συστήσει κατάπλασμα, για να βοηθήσει
στην απορρόφηση της μόλυνσης από το πόδι και/ή να αφαιρέσει το απόστημα με ειδικό μαχαίρι για οπλές για να
βοηθήσει την μόλυνση να βγει προς τα ‘έξω. Πιθανόν το γαϊδούρι να χρειαστεί παυσίπονα.
ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΠΛΗΣ
Η αποκόλληση του πρόσθιου τοιχώματος της οπλής είναι όταν μέρος της περιοχής της λευκής γραμμής γίνεται
αδύναμο και εύθραυστο. Πολύ συχνά, μικρές πέτρες και χώμα εισχωρούν στο σημείο κάτω από το κεράτινο σώμα του
πέλματος και μπορούν να προκαλέσουν λοίμωξη. Εάν δεν γίνει θεραπεία, τότε μπορεί να μολύνει ολόκληρη την οπλή.
Η θεραπεία γίνεται με την αφαίρεση του επηρεαζόμενου σημείου του τοιχώματος της οπλής επιτρέποντας έτσι να
αναπτυχθεί νέο υγιές κεράτινο σώμα. Το γαϊδούρι πρέπει επίσης να κρατείται σε καθαρό, στεγνό έδαφος.

ΣΗΨΗ ΤΗΣ ΧΕΛΙΔΟΝΑΣ
Η σήψη της χελιδόνας, είναι η λοίμωξη της χελιδόνας και των παρακείμενων αυλάκων, δηλαδή μόλυνση στο κάτω
μέρος της οπλής. Έχει πολύ άσχημη μυρωδιά. Πολύ συχνά προκαλείται από το ότι το γαϊδούρι κρατείται σε υγρές
συνθήκες και/ ή στο να μην καθαρίζονται οι οπλές τακτικά. Η θεραπεία περιλαμβάνει στο να καλείται ο κτηνίατρος ή ο
πεταλωτής να αφαιρέσει όλον τον ασθενή ιστό και να χρησιμοποιούνται συγκεκριμένα αντιβακτηριδιακά υγρά (σπρέι) ή
άλλες θεραπευτικές αγωγές.
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ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΠΟΙΟΥ ΠΕΤΑΛΩΤΗ.
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