Fyziologické hodnoty u psa
Dechová frekvence je počet dechů za minutu.
Nezapomeňte, že při a nebo po zátěži, v teplém
počasí a při psychické zátěži se dechová
frekvence mnohonásobně zvyšuje. *). Zjišťuje se
pohledem na bok/hrudník psa a počítá se počet
dechů a výdechů. Nádech a výdech= 1 dechový
cyklus. Počítejte 30 vteřin a násobte dvěma.
Tepová frekvence je počet tepů za minutu. Tak
jako u dechové frekvence platí, že při zátěži
fyzické a nebo psychické a v teplém počasí se
tato hodnota zvyšuje nad fyziologickou
hodnotu. *) Tep nejlépe odečtete na stehenní
tepně na vnitřní straně stehna. Počítejte 15
vteřin a násobte čtyřmi. Hodnoty se navíc liší u
štěňat a u dospělých psů s ohledem na velikost.
Tepová frekvence štěně
Tepová frekvence malý pes
Tepová frekvence velký pes
Tělesná teplota se u psa měří v konečníku.
Měřte digitálním teploměrem nejlépe
s ohebným koncem v případě podezření na
změnu zdravotního stavu. Konec teploměru
namažte vazelínou a nebo olejem.
Barva sliznic je ukazatel aktuálního zdravotního
stavu psa. Sliznice psa jsou dobře viditelné na
dásních psa a na spojivce oka. Sliznice u
zdravého psa je vlhká, hladká, bez erozí a
růžové barvy na nepigmentovaných místech.
Jednotlivé odchylky mohou znamenat více
zdravotních komplikací – v této tabulce je
uvedena nejčastější příčina způsobená stavem
vyžadující akutní poskytnutí první pomoci.
Bledá sliznice
Červená sliznice
Modrofialová sliznice
Žlutá sliznice

10-30 dechů/min.

120-160 tepů/min.
80-120 tepů/min.
60-100 tepů/min.
37,5-39 °C

Velká krevní ztráta! Jediná laikem
rozpoznatelná známka vnitřního krvácení.
Přehřátí psa.
Dušení cizím tělesem, zástava krevního oběhu.
(Akutní nedostatek kyslíku ve tkáních psa.)
Onemocnění jater, žlučníku.

*) Pes se ochlazuje prostřednictvím zrychleného dýchání. Tepovou a dechovou frekvenci odečítejte v případě
psychického a fyzického klidu psa. Hodnoty tepové frekvence se v jednotlivých českých a zahraničních zdrojích
mírně liší. Velký pes má nižší tepovou frekvenci než malý pes.
Tato tabulka slouží k základní orientaci majitele ve fyziologických hodnotách psa a v žádném případě
nenahrazuje vyšetření veterinárním lékařem!

www.prvnipomocpropsy.cz

