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Når beina ikke henger med…

Tekst og foto: Wivian K. Tallachsen, publisert i SiOrBaJas medlemsblad nr. 3 2006

I to kull på rad har vi hatt en eller flere kattunger med noe som var tilsynelatende feil
med beina. Etter mye prøving og feiling, har vi lært en del om hva som
fungerer i forhold til fysioterapi for en liten kattunge, og selvsagt - hva som
ikke fungerer.

Første gang det skjedde var «froglegs» det eneste vi hadde hørt om av
diagnoser på noe som var galt med beina. Vi antok at beina da ville ligge
bakover som på en frosk, men kunne ikke se at dette var tilfelle hos våre
kattunger. Den ene forlabben var vridd innover ved «albueleddet». Kattens
tre andre bein var helt ok, og da hun var to uker ble hun medbrakt til
veterinær. Men veterinæren kunne ikke si hva som var galt og ba oss vente
noen uker for deretter å komme tilbake for å ta røntgenbilder av føttene.

Wikrita´s Total Disorder (5 uker)

Wikrita´s Total Disorder (4,5 mnd)

Fysioterapi

Det gjorde vi, men i mellomtiden bedrev jeg en slags form for fysioterapi, hvor
jeg dro og strakk i benet, og også masserte det. Jeg fant fram et vaskefat,
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tømte lunka vann i, og lot den lille kroppen venne seg til vannet mens jeg
holdt hodet. Jeg var svært nøye på at hodet ikke forsvant under vannet.
Kattungen begynte å røre på seg da det ikke lenger var mulig for den å stå på
beina på grunn av oppdriften. Vi holdt ikke på lenge, toppen 10 minutter, men
jeg tror det var mindre. Denne svømmetreningen fortsatt vi med 2-3 ganger,
men da nektet kattungen å samarbeide mer, og satte bakbeina resolutt i
bunnen.

Hun var 4 uker da vi fikk tatt røntgenbilder. Flere veterinærer ble konsultert på
ulike dyreklinikker, og det kom helt klart fram at dette var en bløtdelsskade
som sannsynligvis hadde oppstått på grunn av for liten plass i livmoren.
Labben hadde blitt liggende klemt fast slik at muskler og sener ikke fikk
sjansen til å strekke seg ut eller trekke seg sammen, som de skal kunne gjøre
når alt er normalt. I ukene og månedene som fulgte, ble hun stadig tryggere
når det gjaldt å komme seg fram på egen hånd, og sammen med de to
søstrene var leken og farten deres over gulvene til tider noe helt utrolig.

11 uker gammel tok jeg kullet med til vaksinering, og nå klarte ikke
veterinæren å peke ut hvilken kattunge som hadde hatt trøbbel med foten,
fordi de alle hadde samme farge og så like ut.
En liten frosk

I neste kull kom det en enslig kattunge som hadde beina strukket bakover.
Det var da jeg skjønte hvorfor man kalte det «froglegs». Bare kort tid i
forveien hadde jeg lest om en annen kattunge som hadde denne tilstanden
og som døde, dog ikke av beinstillingen. Håpet var likevel ikke stort.
Men jeg satte i gang igjen. Det virket som han ikke klarte å bøye leddene i
bakbeina, så jeg dro og kløp i potene for å få han til å reagere. Han og jeg
skrek nesten om kapp før han omsider skjønte at smerten fra klypet forsvant
når han tråkket til seg foten.

3 uker gammel kunne han fremdeles ikke gå. Han trakk seg framover med
forlabbene, mens bak labbene ble slept etter. Da gikk det opp for meg at
forholdene var langt fra ultimate - alle gulv og flater var for glatte.
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Sporenstreks dro jeg til Biltema og kjøpte et sett med gummimatter som
hadde et lite nett av kvadrater. Og det hjalp umiddelbart. Han skjønte at han
kunne bruke de små gummikvadratene som støtte, og nå klarte han å sette
beina under seg.

Jeg la gummimatter inni kassen og ut på gulvet for at han skulle ha skikkelig
underlag hele veien fra soveplassen til tissekassen, til matskålen og tilbake
igjen. Selvsagt var jeg redd for at han ville begynne å tisse på en av
gummimattene, men det skjedde aldri. Etter sitt første måltid, som ikke var
mammas melk, gikk han opp i tissekassen uten veiledning eller hjelp, og hylte
høyt mens han satte seg til rette.
Spretten og leken

Da han var 5 uker gammel syntes det ikke lenger at han hadde hatt beina
vendt bakover tidligere. Han spratt og løp omkring som vanlige kattunger. I
skrivende stund er han 9 uker, og akkurat så rampete og vill som alderen
tilsier. Nå henger beina med, og når han skal vaksineres, skal han også
undersøkes med røntgen for å se om man kan se noe unormalt. Og mer enn
det kan jeg vel ikke gjøre?
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