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Han fick ocksi homeopatmedel och blev bra.

Fdr 4 6r sedan fick han brick och opererades f6r
det. Kastrerades samtidigt. Han 6terh6mtade sig fort
och blev iinnu trevligare i hum<jret. Han 6kade lite i
vikt.

Mentalt iir han reserverad och inte sfl intresserad av
nya manniskor. Mycket tillitsfull mot agaren och har
fullt fiirtroende ftir allt hon ber om. Han iir en trygg
hund. Han 6r skarp pnjakt och skulle glatt gi i clinch
med en vildsvinsgalt. Han har jiimvilja och ,'gir tills
han ddr". Han iir en bra eftersdkshund och avlivar
r6djuren direkt niir han hittar dem. Sedan ligger han
kvar och passar. Det fungerar lorstfls inte alls med
jakt nu. Han miste rora sig sakta ftjr att mh bra.

Han har tre personer som han bryr sig om, andra dr
fullstdndigt ointressanta. Matte iir biist. Han beviirdi_
gade mig knappt med en blick under sitt bes6k. Han
iir en herre med stor integritet. Enda gingen han tit_
tade pi mig var niir jagfr8gade matte om han visade
aggressivitet n6gon ging. D6 fick jag en mycket
forortittad blick!

Han gir aldrig fram till andra hundar och gdr heller
aldrig utfall. Han 6r naturligt h<ig i rang. Han har
aldrig lekt med andra hundar.
Familjen hade en Grand Danois och det var Sigges
btista kompis. Den tog hand om Sigge som valp. Niir
Grand Danoisen dog var Sigge deprimerad. Han slu_
tade ata och var riktigt ledsen.

sigge' 13 ir - vorsteh med svir bronkit
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Nigra dagar efter attjag bdrjat behandlaponnyn Dixi
med LM och fitt mycket bra resultat, d6k Sigge upp
pA min mottagning. Han hade diagnosen kronisk
bronkit och ftirslappat gomsegel. Gomseglet hade
opererats (kortats). Hans lungor varbra,men han hade
ett litet blisljud pi hj6rtat. Blisljudet hade han haft
sedan 4 irs ilder. Han hade inga besvdr av det.

Hans bronkit b6q'ade i h6stas. Han var iakthund och
hade di varit ute pi ett pass och jobbat g timmar med
att driva. Han apporterade en tung hare och matte
h6rde atthan andades viildigt tungt. Si brukade han
inte reagera.

Niir han anliinde till mig var han stressad och and_
ningen mycket dilig. Han fick knappt luft. Det tog ett
bra tag innan han lugnat sig och kunde b6rja andas
n6gorlunda normalt.

Numera var han helt motionsintolerant. Aven f6r_
vtintningar p h att gh pil jakt ftjrstimrade tillstindet. All
stress ftjrviirrade ocks6. Han hade svimmat tvi g6nger.
Det brirjade med att han andades tungt och sedan fick
han inte luft. Efter svimningsanfallet vaknade han och
var pigg efter ett par minuter.

Han hade f6tt Pulmicort och Bricanyl ftr bronki_
ten utan effekt. Fick iiven penicillin 10 dagar utan
effekt.

Han hade haft prostatit och kissade blod. Veterintiren
gav honom 7-8 sprutor (prostaglandin).


