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Hotspots zijn irritante, natte smetplekken op de huid die binnen korte tijd
door veel likken en bijten enorm kunnen groeien. Door de prikkel weg te
nemen krijgt de huid de gelegenheid om te genezen.
PUUR Hotspot ondersteunt inwendig bij deze plekken.
PUUR Hot Spot foam voor de uitwendige behandeling van plekken,
verkoelt en geeft rust!

PUUR Auris
Vieze kriebelende oren zijn erg vervelend. Je hond schudt met zijn kop,
de oren stinken, je dier heeft er echt last van. Het komt vaker voor bij
honden die veel het water ingaan of bij honden met hangende oren.
PUUR Auris zorgt ervoor dat de weerstand in de oren verbetert en
ongemak wordt opgelost. Onderhoud: één druppel Auris per oor per
week om ongemak voor te zijn.

PUUR Tour
Tijdens reizen kunnen (zeker jonge) dieren last hebben van wagenziekte.
Door het schommelen van de auto (of boot) kan het evenwichtsorgaan
van slag raken en wordt het dier misselijk. Misselijkheid uit zich vaak door
veel langs de bek likken, kwijlen of zelfs braken. Om deze klachten wat te
verlichten kan je PUUR Tour gebruiken. Dit helpt om de maag tot rust te
brengen. Hierdoor verdwijnt de misselijkheid en kan het dier ook genieten
van de reis. Voor jonge honden die nog moeten wennen aan het
autorijden is er een speciaal PUUR Stappenplan.
Bekijk het stappenplan op onze site

We hebben vaak wel standaard pleisters, paracetamol en
anti-diarreemiddelen voor onszelf in huis. Maar hoe doen we dat
voor onze huisdieren? Vaak gebeuren ongemakken in het weekend of op
vakantie. Dan is het handig om een paar essentiële middelen in huis of bij
je te hebben zodat jij zelf je dier kan helpen. Bij twijfel over ongemakken,
of in heftige situaties raden we altijd aan om contact op te nemen
met een dierenarts.

Een ongelukje is zo gebeurd
Hulp is in huis
Bent u al in het bezit van de Eerste Hulp Bij Ongemakken kit?
Oplossing voor ongemakken is nabij!

Darmproblemen

Blessure

Je kent het wel. Jouw huisdier heeft iets verkeerds (van straat)
gegeten. De darmen zijn van slag. Je lieveling is aan de
spreekwoordelijke racekak. Dat wil je natuurlijk zo snel mogelijk stoppen.
De vochtbalans in de darmen moet worden hersteld en de boosdoeners
moeten eruit. PUUR Plantago ovata helpt direct en zorgt ervoor dat
de darmwerking weer optimaal is. Overigens ook goed te gebruiken bij
obstipatie omdat ook hier de vochtregulatie uit balans is. Bij katten goed
inzetbaar bij haarballen doordat de vezels darmreinigend werken.
Bovendien beschermen de Plantago-vezels ook de darmwand.

Tijdens de wandeling een uitglijder gemaakt? Verstapt? Gevochten?
Allemaal voorbeelden van trauma. Dat merk je bijvoorbeeld doordat hij
aan een bepaalde plek likt, of dat de plek warm en soms verdikt is.
Het kan ook zijn dat je hond mank loopt. Hier moeten we snel iets aan
doen. PUUR Trauma met Arnica en Ruta, ondersteunt dan direct, het is
rustgevend voor de weefsels en zorgt ervoor dat je dier snel weer soepel
kan bewegen. Arnica zorgt ervoor dat afvalstoffen snel uit het pijnlijke
gebied worden afgevoerd en vermindert zwelling. Hierdoor zie je dat het
ongemak niet verergert maar juist afneemt.

STOP! Teken Tang
Gevoelige huid
Een bloedend plekje door een lompe beweging? Rozerode, droge of
geprikkelde huid? Gestoken of gebeten door een insect? Schrale of kale
plekken? Kriebels? Vetramil zalf met medicinale honing ondersteunt de
huid. Het versnelt herstel en verzacht. Omdat een klein ongelukje altijd
kan gebeuren is het handig om een klein tubetje honingzalf bij de hand te
hebben. De honing werkt zuiverend. Meerdere keren per dag aanbrengen
is het advies. Door de essentiële oliën in
de zalf zullen dieren de smaak niet lekker
vinden. Dit voorkomt dat je dier de zalf
direct oplikt en werkt ook tegen krabben
en bijten.
Tip: breng de zalf aan vlak voor het
voeren of voor een wandeling.

Mocht het zo zijn dat je dier een teek heeft opgelopen kun je die het
beste zo snel mogelijk verwijderen met een tekentang. Je schuift het
haakje onder de teek op de huid. Nu draai je de teek uit de huid.
Na het verwijderen van de teek het plekje behandelen met Vetramil.
Een plekje waar een teek heeft vastgezeten moet je een paar dagen
in de gaten houden. Als het plekje rood of geïrriteerd blijft ga dan even
langs de dierenarts. Vóór de wandeling is het aan te raden om
STOP! Extra ProtecTick te gebruiken. Deze spray op basis van
essentiële oliën geeft extra bescherming op het moment dat de
omgevingsdruk hoog is. De druppels van STOP! iedere twee weken
aanbrengen voor de veilige basis.

Tekenhaak O'tom

Deze EHBOngemakken-kit is standaard uitgerust met PUUR Plantago,
PUUR Trauma en Vetramil. Natuurlijk kun je de kit ook uitbreiden naar
eigen behoefte.

