Kiropraktik - en alternativ løsning
Den 7/6 2008 ﬁk vi vores 2. kuld
Grand Danois hvalpe, og forventningerne var store, vi skulle nemlig
selv beholde en tæve fra dette kuld.
Vi ventede spændt på en harlekin
tæve, men der kom ingen. Den sidste fødte var en rigtig ﬁn lille sort
pige og vi besluttede os for at beholde hende.
Vi glædede os utroligt meget til at
se hende vokse op og forhåbentlig
blive en smuk tæve, som vi både
kunne udstille og senere få hvalpe
på.
I starten så det nu ikke så lovende
ud hun var ikke den smukkeste
hvalp, men der var nu noget helt
specielt over hende og hun blev bestemt også alt det vi havde ønsket
os, både smuk og med et helt fantastisk temperament.
Vega elsker simpelthen alle både 2
og 4 benede. På udstillingerne klarer hun sig også rigtig ﬂot.
Men glæden skulle vare kort for i
vinters så det pludselig ud som om
alle vores drømme skulle briste, da
vores dejlige pige blev syg. Det hele
startede med at Vega begyndte at
blive mere stille end normalt og hun
havde ikke den samme energi som
hun plejede, hun blev også hurtigt
forpustet når hun løb eller legede,
så vi skyndte os af sted til dyrlægen
for at få hende tjekkede for hjerte/
lungeorm, men hverken afføringsprøver eller blodprøver viste tegn
på orm. Der efter blev der taget ﬂere
blodprøver for en masse andre ting
men også de var negative, så gik turen til landbohøjskolen for at få hende hjertescannet, men der så det
hele heldigvis også normalt ud, atter
en stribe blodprøver uden resultat.
Der gik lidt tid og Vega ﬁk det værre,
lige pludselig en sen aften ﬁk hun en
slags ”anfald” hvor hun bare gik forvirret rundt med hovedet nede ved
gulvet og små peb. Så af sted gik
det til dyrlægevagten, vi troede vi
skulle miste vores elskede hund da
vi tidligere har haft en Grand Danois
der ﬁk en hjerneblødning og det lignede samme symptomer.
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Da vi ankom hos dyrlægen havde
hun det meget bedre, så denne dyrlæge mente at vores hund måske
havde haft et epileptisk anfald. Vi ﬁk
udleveret nogle kæmpe morﬁn piller, som vi så skulle give hende hvis
hun ﬁk det skidt igen, dette havde vi
bestemt ikke lyst til, når det ikke var
sikkert at det var problemet.
Så dagen efter tog jeg til min egen
dyrlæge igen og hun tog nogle ﬂere
blodprøver for bla. ﬂåtbid, hun syntes ikke at det lød som et epileptisk
anfald og henviste os til landbohøjskolen. Jeg ringede der ind med
det samme for at få en tid hurtigst
muligt. Dyrlægerne der inde bad
mig om at ﬁlme hvis Vega ﬁk det så
dårligt igen, så de kunne se hvordan
hun reagerede, ligeledes skulle jeg
føre en bog over hvordan hun havde
det hver dag.
Nogle dage senere var jeg der inde
med Vega til de første undersøgelser, som var hos en neurolog. De
undersøgelser der blev lavet viste
intet unormalt og der med var vi
stadig på bar bund. Der var meget
tvivl om hvad Vega kunne fejle og
dyrlægerne ville starte fra en ende
af. Dette gav vi naturligvis grønt lys
til, da det for det første betød alt at
Vega hurtigt ﬁk det bedre, men også
i forhold til videre avl på både hende
og hendes kuld søskende.
Vi nævnte allerede der at vi havde
en fornemmelse af at problemet sad
i nakken og at hun havde ondt der,
dette mente dyrlægen dog ikke, da
Vega ikke peb eller hylede når der
blev vredet i hendes nakke, men vi
kunne se at hun havde meget ubehag ved det. Hun forsøgte da også
at vride sig løs og komme ind under
et bord og normalt er hun en hård
dame der tager alting i stiv pote.
Men vi måtte jo bare vente og håbe
at dyrlægerne hurtigt fandt ud af
hvad vores ”lille” pige fejlede. Det
blev en meget hård tid vi gik i møde,
Vega havde det rigtig skidt og vi vidste ikke hvad hun fejlede og måtte
bare se til mens dyrlægerne prøvede at ﬁnde ud af det. Vega var dag-

patient i alt 5 dage på landbohøjskolen, hvor hun var der fra morgen til
aften, så vi har set rigtig mange steder i KBH da vi ikke ville køre hjem
hvis nu der blev brug for at vi skulle
komme hurtigt. Der ud over har vi
også været til mindre undersøgelser
hvor vi ﬁk hende med hjem med det
samme.
Vega her gennemgået rigtig mange undersøgelser og fået taget et
hav af prøver men intet viste noget,
før hun blev MRI og CT-scannet der
fandt dyrlægerne en lille tap på en af
hendes nakkehvirvler, men de mente dog ikke at det kunne give hende
så store problemer som hun havde.
Selv mente vi stadig at hun havde
smerter i nakken, da vi også havde
observeret at hun løftede venstre
forben når hun skulle have hovedet
helt op.
Jeg havde også været ude og købe
hende en sele, så hun ikke behøvede at have halsbånd på når hun var
på sine daglige gåture, dette syntes
dyrlægerne var en god ide, da det
var svært præcis at vide om nakken
kunne blive påvirket.
Der blev nået frem til at Vega måske havde en ukendt sygdom af en
eller anden art, eller at det måske
var nogle epileptiske anfald, når
der ikke kunne ﬁndes frem til noget
andet. Vi delte bestemt ikke dette
synspunkt, da vi syntes at det var
underligt at vores hund både kunne
spise, drikke og gå ud og tisse når
hun havde det dårligt, men vi var desperate for at ﬁnde frem til noget der
kunne hjælpe vores lille pige. Så vi
accepterede den beslutning at Vega
skulle sættes på Fenemal (Epilepsi
medicin) en periode.
Det så dog også ud som om det
havde en virkning i starten, men da
først Vegas krop havde vænnet sig
nogenlunde til medicinen, kom problemet tilbage så der med var vi atter på bar bund.
Jeg ringede til dyrlægerne og spurte om den medicin kunne have en
gavnlig virkning på f.eks. andre ting
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så som hvis hun havde smerter?
Dette var dyrlægerne lidt usikre på
og de mente at vi skulle prøve at
give mere tid. Men min mavefornemmelse sagde mig stadig at der
var noget galt med hendes nakke.
Jeg lagde hovedet i blød og pludselig kom jeg i tanke om at jeg tidligere havde snakket med nogle opdrættere som havde været hos en
kiropraktor med en af deres Grand
Danois og jeg ringede ﬂuks for at få
hendes telefonnummer.
Dyrlægen som hedder Charlotte
Frigast er uddannet både kiropraktor og akupunktør, vi ﬁk en tid
to dage senere og for pokker det
skulle vi have gjord for længe siden.
Charlotte undersøgte Vega og ja,
hun havde meget ondt i sin nakke.
Hun var helt skæv og en af hendes
nakkehvirvler sad fast, det var derfor hun havde gået med hovedet
helt nede ved gulvet, for at strække
nakken mest muligt. Hun havde været fjern pga. de voldsomme smerter
hun havde.

ja hun blev faktisk tjekket fra snude
til hale og er en super sund hund.
Hun havde ”bare” smerter i sin
nakke, så mon ikke der kommer
lidt hvalpe efter vores smukke sorte
tæve, dette vil vi i hvert fald se frem
til og vi glæder os helt vildt.
Ved at dele Vegas historie med jer andre Grand Danois-ejere, håber jeg at
få gjort opmærksom på at hvis vi deler
ud af vores mange års erfaringer med
hundene, kan det måske komme en
anden ejer og hund til gode. Jeg er
dybt taknemmelig for at der var nogle
der delte deres erfaringer vedrørende
Charlotte Frigast med mig, det blev
det, der gjorde en ende på Vegas problemer og smerter.

Samtidig håber jeg at mange ﬂere
dyrlæger i fremtiden vil være mere
åbne overfor de alternative behandlinger til dyr. Et andet godt råd herfra er at få sygeforsikret jeres hunde, det kan hurtig blive en meget dyr
fornøjelse at spare på det, dog havde vi tegnet en på Vega, men den
trådte først i kraft en uge efter hun
blev syg, og så dækker den intet da
det blev et langt undersøgelsesforløb og når dette er påbegyndt ydes
der ikke pludselig dækning midtvejs.
Jeg håber der er nogle af jer kan
bruge Vegas historie til noget.
Mvh. Vegas ejer, Karina

Nu blev nakken sat på plads med
en stor klods og en hammer, ja så
fast sad den, der efter ﬁk vega akupunktur og dagene efter ﬁk hun det
allerede bedre. Hun ﬁk i alt 5 behandlinger hos Charlotte og så ﬁk
hun 2 gange en times massage hos
en rigtig dygtig hundemassør, for at
få blødgjort de muskler hun havde
gået og spændt mens hun havde
haft ondt.
Hun blev straks trappet ud af medicinen, da der bestemt ingen grund
var til at hun skulle have dette. Det
bliver måske nødvendigt med en
lille tur op til Charlotte Frigast en
gang i mellem, om ikke andet så vil
jeg bestille en tid til vores lille pige
bare for at være sikker på at hun har
det super godt, for hun fortjener alt
det bedste.
Det hele kom til at koste os godt
og vel 20.000 kr. fra start til slut,
men pyt når bare Vega har det godt
igen. Hun blev da også tjekket for
en lang række arvelige sygdomme,
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