CHCETE KOUPIT KOTĚ? ČTĚTE!

VÍTE, CO JE HCM – TICHÝ ZABIJÁK?
HCM

Hypertrofická kardiomyopatie je onemocnění srdečního svalu, při kterém dochází ke změně velikosti
komor (zbytnění srdeční svaloviny) a zvětšení síní, které ovlivňuje práci srdečního svalu, srdeční rytmus a dynamiku.
Je častou příčinou selhání oběhové soustavy, vzniku krevních sraženin a může způsobit tzv. náhlé srdeční selhání.
Je to onemocnění dědičné.
Plemena nejvíce postižena HCM jsou Britská kočka, Mainská mývalí, Norská lesní, Sibiřská, Kanadský sphynx,
Ragdoll, Devon rex a German rex. Existuje rovněž rostoucí tendence k HCM u jiných plemen koček – Siamská, Barmská,
Bengálská a Perská. HCM je rozšířeno i mezi klasickými domácími kočkami.

PŘÍZNAKY

dušnost
specifický kašel
mdloby
úbytek svalové hmoty
otok plic
částečné nebo
úplné ochrnutí zadních končetin (způsobené tromboembolií)
srdeční šelest (objevuje se pouze u 40–50 % případů)
snížená chuť k jídlu
letargie nebo náhlá smrt
ZPOZORNĚT JE POTŘEBA ZEJMÉNA U DÝCHÁNÍ S OTEVŘENOU TLAMIČKOU, BŘIŠNÍHO DÝCHANÍ A KAŠLE.

JAK KOČIČKY S HCM UMÍRAJÍ

otok a zavodnění plic, následné udušení

ochrnutí zadních končetin, kočky umírají v obrovských bolestech

tromboembolie a následné

náhlé úmrtí

NA CO SI DÁT POZOR

Kupujte koťátka s PP z prověřené chovatelské stanice. Investice se vyplatí, kupujete
společníka na 15–20 let! Koťátko bez PP Vám nezaručí čistokrevnost, genetickou nepříbuznost ani zdraví kotěte.
Ověřte si chovatele, zjišťujte co nejvíce informací, shánějte reference.
Ptejte se zda chovatel testuje na PKD, HCM,
FIV a FeLV.
Nechte si testy předložit! Nikdy nevěřte slovnímu ujištění, že rodiče mají daná vyšetření.
Vždy trvejte
na doložení SONO vyšetření (ne starším 2 let a od kvalifikovaného kardiologa) a u plemene Mainská mývalí a Ragdoll
také doporučené genetické vyšetření. Pouze genetický test nestačí, spolehlivý DNA test zatím neexistuje.
Osobní
návštěva u chovatele s možností prohlédnout si koťátka, jejich rodiče i prostředí kde vyrůstají je samozřejmostí.
VÍCE INFORMACÍ O HCM NAJDETE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH WWW.GOISOVKA.CZ

