Den kiropraktiske behandling af dit
kæledyr, kort fortalt
Sæt gerne god tid af til den første behandling, ca. 1
time, og hav gerne praktisk fodtøj på, hvis det er
en hund du kommer med, da du vil blive bedt om
at mønstre den.
Du vil få vist nogle øvelser, du bedes lave med dit
kæledyr dagligt. Øvelserne behøver ikke at tage
mere end et par minutter 2 gange om dagen.
Ca. 14 dage efter den første behandling, skal dit
kæledyr til en opfølgende behandling. Ved denne
behandling mærker dyrlægen dit dyr igennem.

Kiropraktisk
behandling

Man vil ofte have brug for at få smertestillende
med hjem, her skal du følge dyrlægens anvisning.
Har du en sele der hjemme, bedes du medbringe
den ved den første kiropraktiske behandling.
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Kiropraktik til dit kæledyr
Hunde og katte kan såvel som mennesker få ondt i
ryggen eller låsninger forskellige steder i kroppen.
Dyrlæge Jette Munkgaard Christensen er certificeret
af "International Veterinary Chiropractic
Association" til at udføre kiropraktiske
manipulationer på hund, kat og hest.
Den kiropraktiske behandling udføres på Jettes
dyreklinik på helt vågen og afslappet patient. De
fleste hunde og katte vænner sig hurtigt til at
behandlingen hjælper og de finder sig roligt og
afslappet i kiropraktikken.

Via indflydelse på nervesystemet kan der også ses
effekt på organernes funktioner. Ved hjælp af små,
præcise manipulationer som minder om det, man
oplever hos humane kiropraktorer, kan man søge at
reetablere kroppens fulde bevægelsespotentiale og
optimere nervesystemets funktion.

der gives smertestillende på dagen, hvor dit dyr
skal have kiropraktisk behandling.
Andet besøg er ca. efter 14 dage, det tager ca. ½
time. Her bliver du spurgt ind til, hvordan
øvelserne er gået i hjemmet og om der har været
nogle problemer. Dit kæledyr vil desuden blive
mærket igennem kiropraktisk igen. Dyrlægen kan
ved andet besøg give en prognose for fuld
helbredelse.
Hvis der er låsninger i nakken, vil dyrlægen
anbefale brug af sele. Har du en sele derhjemme,
er du velkommen til at tage den med.

Fasciebehandling og homøopati i
forbindelse med kiropraktik
Behandlingen tager sigte på at finde årsagen til
låsningernes opståen, genetablere kroppens
bevægelsespotentiale og udarbejde et
hensigtsmæssigt genoptræningsprogram for den
enkelte hund eller kat. Det overordnede mål er
således at fremme dyrets præstationsevne og
velbefindende.
Både unge og ældre dyr har glæde af behandlingen.

Selve undersøgelsen
Ved undersøgelsen evalueres de enkelte hvirvlers
bevægelighed. Hele rygsøjlen og alle led i for- og
bagben undersøges. Hvis bevægeligheden mellem to
hvirvler er nedsat, kan de nerver, der udspringer fra
pågældende segment blive irriteret eller hæmmet.
Dette fænomen kaldes "vertebral subluxations
complex" - på dansk låsning - og kan resultere i
stivhed, smerter, muskelspændinger og nedsat
præstation.

Behandlingsforløbet
Der vil blive sat en time af til første behandling,
hunden bliver mønstret og der udføres en lille
neurologisk undersøgelse inden den kiropraktiske
undersøgelse.
Du vil få nogle øvelser med hjem, du bedes udføre et
par minutter dagligt, til dit kæledyr. Desuden vil der
ofte være brug for lidt smertestillende medicin til de
første par dage. Her skal du følge dyrlægens
anvisning af medicinen. Det betyder ikke noget om

I forbindelse med behandlingen kan der tilbydes
bindevævsbehandling ( fasciebehandling) og
homøopatisk medicin, hvis det vurderes at kunne
hjælpe hunden eller katten.

