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Kui sinu koer sageli oksendab, pole tegemist pelgalt "süütu" nähuga, vaid haigussümptomiga, 
millele tuleks pöörata suuremat tähelepanu. Oksendamist võivad põhjustada mitmed erinevad 
probleemid ja haigused. 
  
Miks koerad oksendavad? 

Oksendamine on kaitserefleks allaneelatud ärritava või potentsiaalselt ohtliku aine või eseme 
eemaldamiseks seedetraktist. Näiteks vallandub oksendamine mürgise aine või võõrkehade 
allaneelamisel. Ka võib oksendamist põhjustada erinevate siseorganite haigestumine, näiteks gastriit, 
mao limaskesta haavandid, maokasvaja, peensoole põletik jne. 
Oksendamine võib organismile olla nii kasulik kui kahjulik. Kui oksendamine jätkub ka peale ohtliku 
materjali väljutamist, võib see muutuda looma tervisele ohtlikuks. Korduv oksendamine halvendab 
enesetunnet, põhjustades veetustumist, ainevahetuse ja elektrolüütide tasakaalu häireid. 
Oksendamisega kaasnevad tihti iiveldus, kõhuvalu, kõhulahtisus, nõrkus, loidus ja üldine halb 
enesetunne. Iivelduse tõttu ei taha loomad süüa ega juua, mis pikaajalise oksendamise korral võib 
muutuda lausa eluohtlikuks. 
  
Oksendamine on kurnav nii loomale kui loomaomanikule 

Kuigi oksendamine on ebasoovitavate ainete eemaldamiseks kasulik, võib korduv oksendamine 
viidata tõsisele haigestumisele. Sellisel juhul tuleks pöörduda abi saamiseks oma loomaarsti poole. 
Ainult tema saab olukorda hinnata ja vajadusel määrata ravi. 
Tõenäoliselt uurib loomaarst seda, millal oksendamine algas, kui tihti ja millistes kogustes loom 
oksendab. Tihti on koostise kirjeldamine arstile väga informatiivne: kas okses oli verd, sappi, 
seedunud või seedumata toiduosised, solkmeid, võõrkehi. 
Tähelepanu tuleks pöörata ka teistele esinevatele haigusnähtudele ja neist loomaarsti teavitada. 
Oluline on näiteks, kas loomal esineb kõhulahtisust, isutust, vähenenud joomist, muutusi käitumises, 
kaalulangust või valu. Kindlasti uurib arst, kas loomale on regulaarselt tehtud parasiiditõrjet. Oluline on 
ka see, kas koer on varem olnud haige, milliseid ravimeid on ta saanud või saab siiani. 
Edasi teostab loomaarst koerale põhjaliku kliinilise läbivaatuse. Lisaks sellele võib täpse diagnoosi 
panekuks olla vajalik ka erinevate uuringute teostamine 

  
Loomaarst saab aidata 

Õnneks saab loomaarst pakkuda sinu lemmikule tänapäevast efektiivset vahendit oksendamise 
kontrollimiseks. Ravimi toimeaineks on maropitant. Tavaliselt piisab ühest kliinikus tehtud süstist, 
millele järgneb mõnepäevane kodune tabletikuur. Samuti on ravimist abi ka neil kordadel, kui koer 
kannatab auto või laevasõitudel merehaiguse käes. 
On hea teada, et selle nii loomale kui omanikule ebameeldivale olukorrale on olemas lihtne lahendus. 
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