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Česa psi ne smejo jesti?

Vir slike: http://www.ilovemyminischnauzer.com/

Nekateri prehrambeni izdelki, ki so povsem užitni za ljudi in celo druge vrste živali, lahko
za pse predstavljajo nevarnost zastrupitve, saj se njihova presnova močno razlikuje od
človeške. Nekateri izdelki vodijo v blage prebavne težave, medtem ko lahko drugi
povzročijo resna obolenja in celo smrt.
Spodaj naštetih prehrambnih izdelkov psi pod nobenim pogojem ne smejo zaužiti, zato
poskrbite, da bodo vedno izven njihovega dosega. Seznam seveda ni popoln, zajema pa
predvsem tiste izdelke, ki se najpogosteje znajdejo v naših domovih in na naših jedilnikih.
Alkoholne pijače – lahko povzročijo zastrupitev, komo in smrt.
Avokado – listi, koščica, lubje in sadež vsebujejo persin, ki lahko povzroči bruhanje in diarejo.
Čebula in česen (surov, kuhan ali v prahu) – vsebujeta sulfokside in disulfide, ki lahko
poškodujejo rdeče krvničke in povzročijo slabokrvnost.
Človeški prehranski dodatki, ki vsebujejo železo – lahko poškodujejo obloge v prebavnem
traktu in povzročijo zastrupitev ledvic in jeter.
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Čokolada, kava, pravi čaji in drugi kofeinski izdelki – poleg kofeina vsebujejo teobromin ali
teofilin in lahko povzročijo bruhanje, drisko in zastrupitve srca in živčevja.
Gobe – lahko vsebujejo mnoge toksine, ki prizadenejo različne organe, povzročijo šok in
privedejo celo do smrti.
Grozdje, rozine in ribez – lahko vodijo v poškodbo ledvic.
Hmelj – zaužitje hmelja lahko vodi v zastrupitev, povečan srčni utrip, povišano telesno
temperaturo, epileptične napade in smrt.
Hrana z veliko vsebnostjo sladkorja – lahko vodi v debelost, povzroči pa tudi težave z zobmi
in sladkorno bolezen (diabetes mellitus).
Kaki – semena tega sadeža lahko povzročijo zaporo prebavil in vnetje tankega črevesa.
Koščice breskev in sliv – lahko povzročijo zaporo v prebavnem traktu.
Ksilitol (umetno sladilo) – ksilitol najdemo v živilih, ki ne vsebujejo sladkorja. Povzroči lahko
zelo nizek krvni tlak, posledice česar so lahko bruhanje, oslabelost in kolaps. V velikih količinah
lahko vodi v odpoved jeter.
Kvašeno testo – se lahko napihne v prebavnem traktu, povzroči bolečine in celo pretrganje
želodca ali črevesja.
Listi rabarbare – vsebujejo oksalate, ki lahko oslabijo prebavni trakt in živčevje ter povzročijo
vnetje

sečil.

Marihuana – lahko oslabi živčni sistem, povzroči bruhanje in spremenjen srčni utrip.
Mleko in drugi mlečni izdelki – nekateri odrasli psi nimajo encima za presnavljanje mleka,
zato se lahko pojavi diareja, zlasti ob zaužitju večjih količin.
Obrezki masti – lahko povzročijo vnetje trebušne slinavke.
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Olja z izvlečki agrumov – lahko povzročijo bruhanje.
Oreščki makadamije – vsebujejo toksin, ki lahko negativno vpliva na prebavni trakt, živčevje
in mišice.
Plesniva in pokvarjena hrana, odpadki – lahko vsebujejo večje število strupov, ki povzročajo
bruhanje in diarejo, ter lahko resneje prizadenejo tudi druge organe.
Sol – če jo pes zaužije v večjih količinah lahko povzroči neravnovesje elektrolitov, daljše
prekomerno uživanje slane hrane pa vodi v okvaro ledvic.
Surova jajca – vsebujejo encim imenovan Avidin, ki zmanjšuje absorpcijo biotina (iz skupine
B vitaminov) v telo, kar lahko vodi v težave s kožo in dlako. Surova jajca lahko vsebujejo tudi
salmonelo.
Tobak – vsebuje nikotin, ki vpliva na prebavni trakt in osrednje živčevje. Lahko povzroči
povišan srčni utrip, kolaps, komo in celo smrt.
V primeru, da je naš pes zaužil večje količine zgoraj omenjenih živil, moramo nemudoma
obiskati veterinarja!
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