
Jag hdr av matte efter tvh dagar och hon beriittar
di att Sigge redan blivit biittre. De riktigt svira
andningsbesvdren hade upphdrt och han iter-
hiimtade sig snabbare. Han hade frtt upp ett spir
pi en promenad, men det hade gitt ganska bra.
Han fick en reaktion efter n6gon dag och blev
jiiftetrritt. Han sov mycket, men efter det blev
han piggare. Han hade verkat lite "bakfull".

M provade att dunka f?irre antal ginger, om det
var si att han rcagerat pi medicinen. Nu blev
han piggare tin pi liinge. Han klarade t o m av
att gi en promenad i skogen. Tidigare hade det
inte gitt alls utan stora andningsproblem. Nu
ville han leka och "slflss" om ett ben med matte.
Det var ett tag sedan han orkat sidant.

Den 4 oktober skriver matte atL "Nu rir det ingen
tvekan lringre. Sigge mdr ganska mycket brittre.
Han har det betydligt kittare med andningen,
dterhcimtar sig otroligtfort, allmr)nt piggare och
busigare ". Han hade stitt mitt i en dagisgrupp
och lfltit barnet kela med honom. Alla ville
kiinna pi hans mjuka ptils. Han kunde skiilla
igen, vilket han inte gjort pi ett halvt 6r.

Den 15 oktober hcjrs vi av igen och han var
fortfarande biittre. Han f<ill tillbaka lite innan
det var dags att gi upp i styrka pi medlet.

Vi hade fortldpande kontakt och Sigge var hela
tidenpigg och glad. Matte gav inte medlet varje
dag utan vi ftirsdkte kiinna av ndr Sigge behdvde
en dos. Vi varierade ocks6 antal dunkninear
efter hur han midde.

Tyviinblev Sigge daligi mitten avnovemberoch
di bdrjade han kissa blod igen. Hans tillstflnd fijr-
siimrades och den 26 november fick han somna in.
Niir vi b6rjade behandlingen var bide matte
och jag infdrstidda med att Sigge levde lite
pi linad tid. Han hade svira problem och var
13 ir gammal. Men om det gick att giira livet
lite driigligare si ville matte prova det. Annars
skulle hon lita honom somna in. Hon ville
inte experimentera med honom. Nu blev han
ju betydligt piggare den lilla tid han fick efter
besdket hos mig. Han liimnade jordelivet med
flaggan lite mer i topp och hans matte har haft
lorminen att ha en fantastisk hund i 13 flr.


