KLUB CHOVATELŮ A P ŘÍZNIVCŮ F RETEK
Nejčastější zdravotní problémy a nemoci fretek
Sledujte chování fretky, její chuť k jídlu, vzhled a množství stolice a moči. Pokud je
apatická, hubne, zvrací, má průjem nebo se nevyprazdňuje, častěji než obvykle močí
a víc pije nebo má krev v moči nebo stolici, vyhledejte ihned veterinárního lékaře.

Cizí předmět v trávicím traktu - ucpaná střeva
Vykousnutý kousek látkového pelíšku, smotky chlupů v období línání (bezoáry),
spolknutá část hračky, nevhodná potravina (oříšek) nebo jiný předmět vzpříčený ve
střevech způsobí, že se fretka nemůže vyprázdnit nebo zvrací, případně oboje. Jako
první pomoc podejte větší množství pasty s maltózou, případně lžičku oleje nebo
másla. Když se ani tak fretka nevyprázdní, co nejrychleji navštivte veterináře,
fretce hrozí smrt!

Ztráta srsti
Ztráta srsti může mít různé příčiny a vždy je potřeba vyšetření u veterináře.
K nejčastějším příčinám patří hormonální obtíže (hyperadrenokorticismus, u samic
také hyperestrogenismus) nebo kožní onemocnění. Olysání ocasu v letních měsících
je běžné, stejně tak na jaře výměna zimní srsti za letní.

Dlouhé říje
Samci – říje od jara do podzimu je normální, nepůsobí obtíže.
Samice – pokud říje trvá déle než měsíc, jsou v ohrožení života!
Vysoká hladina hormonů narušuje krvetvorbu a příznaky jsou: ztráta srsti, apatie,
nechutenství, hubnutí, bledé sliznice. Že je fretka v říji poznáte na první pohled podle
zvětšené vulvy - asi velikost třešně. Říji je možné ukončit nakrytím nebo hormonální
injekcí. Pokud se potíže se říjemi opakují, je vhodná kastrace.

Virózy
Fretky jsou velmi citlivé vůči lidským virům dýchacích cest a mohou se jimi snadno
nakazit. Hrozí i další komplikace, např. zápal plic, proto v případě pochybností
vyhledejte veterináře!

ECE (Epizootická katarální enteritida)
ECE je velmi nakažlivý (až 100 %) virový zánět střev. K typickým příznakům patří
zvracení (často jen „voda“), za dalších 4 – 6 hodin žlutý až zelený, páchnoucí
hlenovitý průjem. Fretky nemají chuť k jídlu, jsou apatické, průjmy mohou způsobit
těžký úbytek váhy a dehydrataci vedoucí až ke smrti zvířete. Při opakovaném
zvracení a průjmu okamžitě vyhledejte veterinárního lékaře!

Zubní kámen
Nejčastěji se v podobě tmavších skvrn usazuje na trhácích. Pokud se včas
neodstraní, může vyvolat záněty dásní a postupně i ztrátu zubu, nechutenství atd.
Zubní kámen nepodceňujte, záněty dásní mohou vést až k onemocnění srdce.

Ušní svrab (prašivina)
Onemocnění vyvolává drobný roztoč. Projevuje se zvýšenou tvorbou ušního mazu
a svěděním. Zvýšená tvorba mazu sama o sobě není důkazem přítomnosti roztočů –
tu potvrdí mikroskopické vyšetření. Neléčený ušní svrab může vést k ušním zánětům,
proto jej nepodceňujte a při podezření navštivte veterináře.
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