
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Trusă de prim-ajutor  
pentru căței și pisici 

 

 

 



Prevenția este și va fi întotdeauna mai bună decât tratarea, indiferent dacă vorbim 
despre sănătatea noastră sau a companionilor noștrii patrupezi. Însă, în cazul 

animalelor de companie, poate fi puțin dificil să vă gândiţi dinainte  
și să preveniţi potențiale accidente sau evenimente neplăcute. 

Realist vorbind, cățeii sunt imprevizibili și, de mult prea multe ori, incontrolabili.  
Oricât încercaţi să îi feriţi din calea pericolului și să îi faceţi să înțeleagă că nu tot ce  

e pe jos e de mâncare sau că trebuie să fie mereu conștienți de mediul în care se află, 
nu veţi ieși de fiecare dată învingător. Ce să mai vorbim de independentele pisici care 

„știu ele mai bine”. Tocmai din aceste motive, datoria de a-i proteja ne revine nouă, 
stăpânilor responsabili. Iar cel mai bun mod de a ne duce misiunea la bun sfârșit este 

să fim mereu pregătiți, având întotdeauna la îndemână o trusă de prim-ajutor. 
 
 

Ce este o trusă de prim-ajutor pentru animale? 

După cum sugerează numele, este echivalentul veterinar al unei truse de prim-ajutor 
obișnuite cu care suntem obligați prin lege să ne echipăm mașinile. Sigur, această 

trusă nu va înlocui niciodată o vizită la veterinar, dar este o necesitate, nu doar  
pentru a ne asigura liniștea sufletească, ci și pentru a ne servi la nevoie. 

 



O trusă medicală pentru animale trebuie să conțină informații, echipament de bază 
pentru îngrijire și produse farmaceutice esențiale pentru acordarea primului ajutor în 

cele mai comune situații de urgență (cum ar fi accidente sau îmbolnăviri bruște) 
indiferent de locul în care vă aflaţi. Pentru a face o trusă, puteți folosi o poșetă de 

mână de care nu mai aveți nevoie, o geantă de umăr, un rucsac, o cutie metalică sau o 
cutie de carton încăpătoare – posibilitățile sunt multe, nu este nevoie să cumpărați o 
geantă medicală profesională. Alegeți varianta care se potrivește mai bine cu ocazia. 
Pentru o trusă de ținut în casă, o cutie este varianta ideală, dar pentru drumeții sau 

vacanțe o  alternativă portabilă este mai convenabilă. 

De asemenea, fiecare trusă trebuie să fie personalizată în funcțiile de nevoile și 
condiția de sănătate a animalului dumneavoastră. De exemplu, dacă aveți un animal 

cu alergii, trusa trebuie neapărat să conțină antihistaminice. Sau, dacă aveți un animal 
cu un istoric medical de probleme gastrointestinale, trusa dumneavoastră ar trebui să 

conțină medicamentele necesare tratării potențialelor simptome. Alt aspect de luat  
în considerare este valabilitatea și modul de administrare al medicamentelor și 

soluțiilor incluse. Nimănui nu îi este de folos un medicament expirat sau o soluție  
pe care nu știţi cum să o folosiţi. Din acest motiv și pentru a facilita o utilizare  
rapidă și eficientă, produsele farmaceutice incluse trebuie etichetate cu nume,  

data expirării și modul de administrare. 

 



Ce trebuie să conțină o trusă de prim-ajutor de bază? 

O trusă de prim-ajutor eficientă este una care vă poate asista în cât mai multe  
situații neprevăzute. Deci, lista necesarelor este substanțială, mai ales dacă animalul 

dumneavoastră este mai sensibil sau are un sistem imunitar slăbit. Dar, dacă ne 
focusăm doar pe elementele de bază, atunci o trusă de prim-ajutor pentru căței și 

pisici ar trebui să conțină următoarele: 
 

Informații esențiale 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numărul medicului veterinar la  
care mergeți de obicei 

Cel puțin un număr de telefon în caz  
de urgență, al unui cabinet veterinar 
sau al unei clinici cu program non-

stop. 

Un dosar cu toate actele (carnet de 
sănătate, pașaport) și istoricul 
medical al animăluțului (alergii, 

boli, etc.). 

Adrese şi numere de telefon pentru 
cabinet și clinici veterinare din zonele 
unde călătoriți împreună cu animalul 

de companie. 

Un manual sau pamflet informativ 
de prim - ajutor pentru situații 

de urgență. 



În situațiile de urgență fiecare secundă contează, tocmai din acest motiv este esenţial 
să aveți mereu la îndemână numerele la care să puteți suna, indiferent de locul în care 

vă aflați cu animăluțul. 

Dosarul și istoricul medical al patrupedului este vital în special atunci când, de nevoie, 
trebuie să apelați la un medic veterinar necunoscut (când medicul dumneavoastră 

obișnuit nu este disponibil sau când călătoriți împreună cu cățelul sau pisica).  
Aceste informații îi vor permite veterinarului să se familiarizeze cu condiția de 

sănătate a animalului dumneavoastră și să ajungă mai repede la un diagnostic corect. 

Un manual de prim-ajutor sau chiar o foaie cu instrucțiuni scrise de mână vă pot ajuta 
să acționați rapid și să treceţi peste panica și confuzia specifice situațiilor de urgență. 

Echipament de bază pentru îngrijire 

              Câteva perechi de mănuși de unică folosință 

              Comprese sterile, role de tifon și leucoplaste – pentru curățarea și bandajarea  
              rănilor ușoare 

              Bandaje elastice – ideale pentru entorse și luxații 

              Sare de bucătărie pentru provocarea vomei - poate fi salvatoare în cazul  
              în care câinele a înghițit un corp străin (pietricele, monezi, jucării) sau ceva  
              toxic (otravă pentru șobolani, diverse produse casnice, alimente toxice pentru  
              animale, etc). Ea se diluează cu apă și se administrează direct pe gât, sau cu o 
              seringă pe la colțul gurii, cu grijă pentru a nu-i îneca. Se administrează în  
              primele 30 de minute de la ingerare, pentru a preveni digestia și absorbția.   
              După ce animalul a vomitat, mergeți urgent la medicul veterinar pentru a-i  
              oferi animalului tratamentul corespunzător (pansamente gastrice,  
              antivomitive, antitoxice etc.) 

              Soluție dezinfectantă - Betadina, Rivanol 



              Pudră/cremă hemostatică – pentru oprirea sângerării 

              Cremă sau pudră cicatrizantă pentru răni ușoare  - Dermoguard sau  
              Cicatridină (de uz uman) 

              Gel antiinflamator pentru lovituri ușoare, luxații, entorse sau dureri musculare  
              (când animalul şchioapătă și evită să folosească un anumit membru) –  
               Eqvagel 

              Pastilă durere slabă – Evexia 

              Antihistaminice - îi pot salva viața dacă a fost înțepat de o insectă și este  
              alergic, deoarece se declanșează șocul anafilactic. Șocul anafilactic se  
              manifestă prin umflarea feței (buzele, pielea din jurul ochilor și botului) și  
              înroşire excesivă. Dacă observați aceste semne și nu aveți posibilitatea să  
              ajungeți la medic în următoarea oră, administrați fără doar și poate un  
              medicament antihistaminic! 

o Dexoral  pastile, Histamin Control 
o Claritine, Aerius (ambele uz uman) 

              Termometru digital - pentru a monitoriza temperatura 

              Dispozitiv de scos căpușe – asemănător cu o pensetă, permite înlăturarea  
               completă a căpușei. Dacă încercați să scoateți o căpușă fără un dispozitiv  
               special, este foarte probabil ca, capul căpușei să rămână în continuare atașat,  
               incomodând animalul. 

              Foarfecă 

              Pensetă 

              Dispozitiv de tăiat gheruțe şi pilă – unghiile prea lungi sunt de multe ori  
              motivul pentru care un animal şchioapătă sau are dificultăți de mobilitate. 

              Beţişoare urechi şi soluție  de curățat urechi – otitele sunt foarte frecvente la  
              câini și pisici, tocmai de aceea igiena urechilor este foarte importantă. 



              Picături pentru ochi – Tobrex (de uz uman) 

              Șervețele antibacteriene fără alcool - pentru toaletarea ochilor (în special  
              pentru bichoni și pisicile persane, care necesită curățare frecventă) şi urechi 

              Soluție pentru curățat ochii  

              Soluție pentru curățat urechile 

              Dischete demachiante – pentru a curăţa cu ele ochii și/sau urechile 

              Șervețele fără alcool pentru igienă generală, foarte utile pentru curățarea  
              zonelor sensibile și a lăbuțelor murdare 

              Șampon special pentru câini sau pisici 

              Șampon antiseptic pentru spălare uscată – util pentru tratarea dermatitelor 

              Sistem hrănire portabil sau castroane din material textil – pentru deplasări 

              Electroliți – esențiali pe timp de caniculă pentru a menține animalul hidratat 

              Soluție tonică orală - utilă pentru animale care se recuperează după intervenții  
              chirurgicale, boli grave și probleme digestive. De asemenea, este recomandat  
              pentru animalele fără apetit și animalele în vârstă deoarece oferă aportul  
              esenţial de aminoacizi, minerale, vitamine, electroliți și alți nutrienți.  
              Reconvales Tonicum (varianta pentru câine sau pisică), Vyo Recuperation  
              Dog, Trovet Recovery (bun pentru câini și pisici). 

              Cremă protectoare lăbuţe recomandată pentru plimbări lungi, pe timp de  
              iarnă,  în zone cu pietriș și nisip, sau în zone în care s-au folosit diferite soluții  
              de curățare și/ sau dezghețare (sare, dezinfectant pentru drumuri, etc.)  
 
 
 



Alte farmaceutice 

 
              Unguent antiseptic 

              Spray antiinflamator pentru mâncărimi și iritații 

              Spray cu antibiotic - Neocaf 

              Unguent cu antibiotic -  Asocilin 

              Pudră cu antibiotic – Castrarom (uz veterinar), Baneocin (uz uman) 

              Antivomitiv – țineți cont totuși că un antivomitiv doar oprește voma dar nu  
              tratează problema în sine. Dacă animalul dumneavoastră vomită și are și alte  
              simptome cum ar fi diaree, apatie și apetit scăzut, nu ezitați să faceți o vizită  
              de urgență la veterinar.  

o Cerenia injectabil  
o Metoclopramid (uz uman)  

              Antidiareic  Enteroguard (slab) sau No-spa (farmacie umană)   

              Probiotice - Eubiotic, Linex sau Cymbio 

              Deparazitare internă - dacă observați paraziți în fecale 

              Suplimente alimentare cum ar fi calciu (în special pentru cățeii de talie mare)  
              vitamine și minerale – acestea se administrează doar dacă au fost  
              recomandate de un veterinar. 

Deoarece fiecare animal este diferit, o idee bună ar fi să discutați cu medicul 
dumneavoastră veterinar și să decideți împreună ce ar trebui să conțină trusa 

medicală de prim-ajutor pentru membrul îmblănit al familiei. 

Multă sănătate! 



 

* Acestea sunt doar sugestiile şi sfaturile noastre care nu ţin loc de indicaţiile 
unui medic veterinar. ROLDA nu are nici o obligaţie şi nici o vină referitoare la 
starea de sănătate a animalelor de companie. Recomandăm consultarea unui 
specialist în cazul oricărei probleme de sănătate. 


