
Toklász okozta tályog és sipoly kutya lábán 
 

 
Bogyó 

 
Bogyót a gazdája, egy fiatal hölgy, azzal a panasszal hozta a rendelőbe, hogy a kutya jobb 
első lábán az ujjak között egy duzzanat, majd seb keletkezett, amelyet gyakran intenzíven 
nyalogat. A sebből savós-gennyes váladék szivárog, a seb gyógyulásra nem hajlamos. 
 

 
Toklász okozta seb 

 
Nagyon gyakori betegség ez a nyári időszakban, a toklász befúródik a bőrbe, néhány nap 
alatt okoz egy kis tályogot, amely egy duzzanat formájában látható, ez később kifakad és a 
nyíláson keresztül a fent említett típusú váladék távozik. Sajnos igen ritka, hogy a toklászt a 
szervezet ily módon ki tudja lökni, ezért ezt hagyományos módon az állatorvos egy speciális 
idegentest-fogóval felkutatja és eltávolítja. Szerencsés esetben, ha a toklász a seb közelében 
fellelhető, akkor ez minimális fájdalom árán, esetleg egy kis helyi érzéstelenítéssel 
egyszerűen kivitelezhető.  
 



 
Toklász 

 
Azonban gyakran, amikor a sipolynyílás hosszabb és nem egyenes, a toklászt, vagy annak kis 
darabját igen nehezen lehet megtalálni a bőr alatti kötőszövet hálójában, ebben az esetben a 
kutyát bódítani vagy altatni kell és úgy felkeresni az idegen testet, rosszabb esetben műtéti 
úton kell eltávolítani az érintett szövetrészeket. 
 
Sajnos a Bogyó esetében se lehetett egyből kiemelni a toklászt, ezért a gazdája elfogadta a 
felkínált lehetőséget, hogy próbáljuk meg homeopátiás gyógyszerrel arra ösztönözni a 
szerveztet, hogy kilökje a toklászt.  Egy homeopátiás gyógyszert tartalmazó oldatot 
készítettem és a gazdi ezt otthon naponta kétszer csepegtette a kutya szájába. A toklász kb. 
három nap múlva már valószínűleg eltávozott, mert a gazdi arról számolt be, hogy a 
váladékozás megszűnt, az egy hét múlva történő kontroll vizsgálat alkalmával pedig már a 
gyógyult sebet lehetett látni, a kutya egyáltalán nem nyalta a lábát.  
 

 
Gyógyult  

 
A gazdi nagyon örült, hogy bódítás, altatás, műtét nélkül sikerült meggyógyítani a kutyust. 
 
A Bogyó esete nem egyedi, homeopátiával már több kutyából sikerült „eltávolítani” a 
toklászt. 
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