
Egy idősödő csivava kutyát azzal a panasszal hoztak be, 
hogy éjszakánként rendkívül nyugtalan, sokat ugat.
Amikor a rendelőbe érkezett, tudata ép volt, kivizsgálása 
során kóros elváltozást nem tapasztaltam. A Relaxa-Bits 
tablettát ajánlottam, melynek hatására nyugodtan töl-
tötte az éjszakát és a családot is hagyta aludni.
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Egy ismerősöm kért tanácsot német juhászkutyája nyug-
talansága miatt. A szomszédjuknál egy fán harkályok 
fészkeltek. Amikor a harkályok elkezdtek dolgozni,  
a kutya rettenetesen félt, farkát maga alá húzta, re-
megett, kaparta az ajtót, hogy engedjék be a házba. 
Relaxa-Bits tablettát kapott, először a testsúlyának meg-
felelő dózisnál kevesebbel próbálták ki, és már attól sokkal 
nyugodtabban viselte a harkályok kopácsolását. Szeren-
csére nem kellett nagyon hosszú ideig szednie a készít-
ményt, mivel később kivágták a szomszédok a fát, így ez  
a stresszhatás megszűnt. 
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Egy 8 éves staffordshire bullterrier szuka rettegett a 
villámlástól, dörgéstől, ilyenkor zihált, idegesen 
járkált a lakásban, farkát behúzta, remegett, elbújt 
a szekrényben. A Relaxa-Bits tablettát a vihar ideje 
alatt kapta meg, hatására a lihegés ritkult, majd alább-
hagyott, az ideges járkálás csökkent. A második adag be-
adása után fél órával lefeküdt és nyugodtan lélegezve, 
csendben figyelt.
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A rendelő őrkutyája, egy 43 kg-os kangal minden éjszakát 
az udvaron tölt, és teljesíti házőrzői kötelességét. Külön-
böző tréningeken arra tanították be, hogy a gyanúsan vi-
selkedő, furcsán mozgó emberektől megvédje magát és 
a környezetét. Ezt a feladatot annyira jól végezte, hogy 
amikor egy héten keresztül lomtalanítást tartottak 
az utcában, szinte ki akarta rágni magát a kerítésen, 
hogy a lomok körül pakolászó emberekhez hozzáférjen. 
Mivel a helyzet így tarthatatlan volt, esténként 2 szem 
Relaxa-Bits tablettát kapott, melynek hatására nyugod-
tan töltötte az éjszakát, csupán néhány óránként tette 
meg kötelező körét az udvarban. Azóta szükség esetén 
egyéb esetekben is kapja a tablettákat: viharok, tűzijáté-
kok stb., eddig mindig pozitív eredménnyel.

Murmuczok Állatgyógyászati Centrum, Budapest 

Barry egy 8 éves, ivartalanított bichon havanese kan ku-
tya, korábban egyedüli kedvenc volt a családban. Amikor 
egy másik kutya került hozzájuk, Barrynek kialakult egy 
új, kellemetlen szokása: gyakran bevizelt, többször az 
ágyra is. Általános kivizsgálása során semmilyen kóros 
elváltozást nem tapasztaltunk, ami a tüneteket okozhat-
ná, így feltételeztük, hogy viselkedésbeli probléma lehet. 
Javasoltuk a gazdáinak a Relaxa-Bits tablettát, amit ki 
is próbáltak. A tünetek a tabletta hatására megszűntek. 

Dr. Gazsi Nóra
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Saját kutyám, egy foxi rettegett a viharoktól, ilyenkor 
az ágy alatt remegve várta a vihar elmúlását. Amióta 
a Relaxa-Bits tablettát a vihar előtt egy órával beadjuk, 
már nyugodtan vészeli át az ilyen időjárást.

Dr. Pelbát József
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Egy házaspár Horvátországba utazott nyaralni (6 órás 
autóút), magukkal vitték a két Jack Russell terriert is a 
hátsó ülésen. Az utazás napján bekanyarodtak az állatpa-
tikába nyugtatóért, mert a két kutya eleve élénk vérmér-
sékletű, utazás közben pedig kifejezetten nyugtalanok 
szoktak lenni. A Relaxa-Bits tablettát ajánlották nekik a 
patikusok, mivel ezt a készítményt elegendő a stresszha-
tás előtt egy órával beadni, nem szükséges napokkal ko-
rábban. Beadtak a kutyáknak 1-1 tablettát és azok nem-
sokára elaludtak.
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Egy 8 éves nőstény shiba inu kutya fél éven belül négy-
szer produkált epilepszia-jellegű rohamokat. Meg-
figyelték, hogy mindig csak akkor vannak ilyen tünetei, 
amikor a gazdái a nagymamára bízzák a felügyeletét, 
és akkor is csak éjszakánként. Általános állatorvosi ki-
vizsgálása és vérképe is negatív eredményt hozott, ezért 
kipróbálták a Relaxa-Bits tablettát. Estére testsúlyának 
megfelelő adagban adták neki, amikor a nagymamánál 
hagyták, így nem volt panasza. Amióta minden esetben 
úgy megy a nagyihoz, hogy kapja mellé a tablettát is, az-
óta nem fordult elő több roham.
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