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uçuculuklarının (buhar basınçlarının) farklı 

olmasından yararlanan ayırma işlemidir. 

Bu yöntem uçucu yani esansiyel yağların 

üretiminde kullanılır. Bu yöntemle elde edi-

len uçucu yağlar soğuk sıkım veya mase-

rasyon yöntemiyle elde edilenlere oranla 

kat bekat güçlüdür. Dolayısıyla, özellikle 

kedi ve köpeklerde kullanımında doğru 

dilüsyon, saflık ve dozaj ciddi önem arz 

etmektedir. Bu metot da bitki; sıcak su 

veya su buharı ya da ikisine birden maruz 

bırakılarak, evoporasyonla bitkinin yağının 

uçurulması ve daha sonra yağın saf olarak 

toplanması gerçekleştirilir.

Kedilerin uçucu yağları metabolize ede-

mediği veya yağların zamanla karaciğer-

lerinde birikip onları öldüreceği inanışı 

tamamen doğru değildir.

Güvenli bir aromaterapi sağlamak için 
neye ihtiyacımız var?

Veteriner sahada kullanım için özel olarak 

hazırlanan ve bunları kedilere ve köpeklere 

uygun dozlarda ve rejimlerde kullanma fır-

satı sunan yüksek kaliteli yağlara ihtiyacımız 

vardır. Bu kurala uyduğumuz takdirde bitki-

sel yağların inanılmaz faydalarından kedi ve 

köpekler de yararlanabilmektedir.

KÖPEKLERDE AROMATERAPİDE 

KULLANILAN BAZI BİTKİSEL YAĞLAR

Angelica archangelica-Melekotu: Ank-

siyolitik

Ocimum basilicum-Fesleğen: Hücresel 

hasarı önler. Anksiyolitik. Artrit ağrısını hafifletir.

Laurus nobilis-Defne yaprağı: Solunum 

güçlüğünde rahatlatıcı olarak kullanılır. Ba-

ğışıklık sistemini güçlendirir.

Citrus bergamia-Bergamot : Anksiyolitik. 

Sindirime ve besin emilimine yardımcı olur.

Cinnamonum camphora-Tarçın kafuru: 

Antiviral. Antibakteriyel.

EVCİL HAYVAN AROMATERAPİSİ 

NEDİR?

Doğal bitkisel yağların; kedi veya kö-

peklerin tedavilerinin bir parçası olarak 

kullanılmasıdır. Köpeğiniz veya kedinizde 

uçucu yağların kullanımı hakkında bilgi 

edinmek için güvenilmez internet kaynak-

larına başvurmayın.

BİTKİSEL YAĞLAR NASIL ELDE EDİLİR?

Bitkilerdeki özüt yağları temelde üç şekil-

de hazırlanır;

Distilasyon yöntemi: Distilasyon, bir 

karışımı meydana getiren bileşenlerin 

yaklaşık 5 milyon koku reseptörü bulu-

nurken köpeklerde ortalama 300 milyon, 

kedilerde İse 200 milyon koku reseptörü 

bulunmaktadır. Dolayısıyla beşeri aroma-

terapide çok rahatlıkla kullanılan 3-4 damla 

bitkisel yağ, kedide veya köpekte çok ciddi 

toksikasyonlara sebebiyet verebilir. Bu ne-

denle mutlaka her bitkisel yağın pet için 

önerilen dozajına ve konsantrasyonuna 

uymak hayati önem taşır.

3. Kullanım yolu
Aerosol yol (Difüzyon), Oral yol ve To-

pikal olmak üzere 3 temel kullanım yolu 

mevcuttur. Her yağın kullanım yolu elbette 

ki birbirinden farklıdır.

Aerosol yol: Esansiyel yağların difüzör 

yöntemiyle kullanılması esasına dayanır. 

Beşeriden farkı şudur; pet aromaterapide 

aktif difüzörler yerine pasif difüzörler kulla-

nılır. Bunun sebebi, aktif difüzörle kullanılan 

esansiyel yağın partikülleri havada asılı kalır. 

Belirli bir süre sonunda yağ partikülleri ke-

dinizin tüylerine tutunur.Kedinin veya köpe-

ğin yalanma ve temizlenmesi esnasında bu 

partiküller yutulur, bu da ciddi bir toksikas-

yona sebep olabilir. Pasif-ultrasonik difüzör-

lerde ise böyle bir risk söz konusu değildir.

Topikal kullanım: Kullanımı oldukça 

basittir. Dozaj ve konsantrasyona uymak 

koşuluyla masaj yöntemiyle uygulanabilir. 

Hayvanlar uçucu yağlara karşı bizlere göre 

daha hassastır, bu nedenle bitkisel yağları, 

baz yağ ile seyreltmek ilk adımınız olmalıdır.

Baz veya taşıyıcı yağ: Taşıyıcı yağlar, 

uçucu yağları seyreltmek için kullanılan 

tahriş edici olmayan viskoz maddelerdir. 

Uçucu yağlar, suyla karışmayan bileşikler 

içerir ve seyreltilmeden uygulanırsa, kedi 

ve köpeklerin cildinde tahrişe, hassasiyete, 

kızarıklığa, yanmaya veya başka reaksi-

yonlara neden olabilir. En sık kullanılan baz 

yağlar; zeytinyağı, badem, kayısı çekirdeği 

avokado, Hindistan cevizi, üzüm çekirdeği, 

fındık, jojoba, kuşburnu tohumu, susam, 

ayçiçek yağıdır.

Uçucu yağlar kediler ve köpekler için 
gerçekten toksik midir? 

Popüler inanışın aksine, uçucu yağlar 

güvenle kedilerde ve köpeklerde kullanı-

labilir; sadece dozaj ve konsantrasyonlar 

insanlar için olanlardan çok daha farklıdır. 

Soğuk sıkım yöntemi: Bu yöntemde 

yağlı tohumlar, ısıl işleme maruz bırakılma-

dan preslerde sıkılarak yağ elde edilir. Bu 

yağlarda solvent kullanılmaması nedeniyle 

besleyici boyutta son derece değerlidir.

Maserasyon yöntemi: Bu yöntemde 

bitki uygun bir çözücüde bekletilip, daha 

sonra filtrelenerek masere yağ elde edilir. 

Bu yöntemde elde edilen bitki metabolitleri 

distilasyon yönteminde elde edilen ürüne 

kıyasla çok daha zayıftır. Drogun bir süre 

uygun çözücüde bekletilmesi işlemine ma-

serasyon denilmektedir. Bitki materyali çö-

zücü ile birlikte kapalı bir kap içerisine alınır. 

İstenilen zaman ve sıcaklığa göre bekletilir. 

Son olarak filtreleme işlemi uygulanır.

BİTKİSEL YAĞLARI KULLANIRKEN 

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN 3 TEMEL 

UNSUR NEDİR?

1. Kalite
> Herkes kalitesiz evcil hayvan mamaları-

nın zamanla sağlık sorunları yaratabileceği 

konusunda hemfikirdir.

> Daha profesyonel mamalar ve kaliteli 

gıdalar ile sağlığı ve zindeliği koruyup kedi 

ve köpeklerde belirli sağlık sorunlarını elimi-

ne ederiz.

> Bitkisel yağlarda da aynı durum söz 

konusudur.

> Düşük kaliteli yağlar risk içerir. Burada 

düşük kaliteden kasıt sakıncalı solventler 

ve saf olmayan yağlardır.

> Hele de kedi ve köpeklerde kullanılır-

ken, bitki ekstratlarının saflığı ayrı bir önem 

arz eder.

2. Dozaj
Köpeklerin koku alma duyuları bizimkin-

den 50-100 kat daha güçlüdür. İnsanlarda 

Piper nigrum-Karabiber: Analjezik. An-

tiseptik. Antispazmodik. Sindirim desteği. 

Diüretik. İştah açıcı.

Carum carvi-Kimyon: Bronşitis hastalı-

ğında destek. Sindirime yardımcı olur. Mide 

rahatsızlıklarını yatıştırır.

Daucus carota-Havuç tohumu: Antifun-

gal. Antiseptik. Diyabetes mellitusu hafifle-

tir. Karaciğer problemlerini hafifletir.

Cedrus atlantica-Sedir ağacı: Dolaşımı 

destekler. Pire kovar. Cilt koşullarını iyileştirir.

Matricaria recutita-Papatya Alman: Cilt 

yatıştırıcı. Antienflamatuvar. Alerjik reaksi-

yonları iyileştirir.

Anthemis nobilis-Papatya Roman: Sakin-

leştirici. Antispazmodik. Yara bakımı. Diş ağrısı.

Cinnamomum zeylanicum-Tarçın yap-

rağı: Kas ve eklem ağrısını hafifletir. Dolaşı-

mı destekler. Kuru cildi yatıştırır.

Cistus ladanifer-Cistus: Solunum prob-

lemlerini tedavi eder.

Cymbopogon-Sitronella: Havadaki zarar-

lı bakterilerin yayılmasını önler. Kas spazm-

larını azaltır.

Salvia sclarea-Adaçayı: Sakinleştirici, dep-

resyon, anksiyete hafifleticidir. Hem dişi 

hem erkeklerde hormonları dengeler.
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Commiphora myrrh-Mür: Antienflamatu-

var. Antiviral. Bağışıklık sistemini güçlendirir.  

Köpek yavrusu diş çıkarma ağrısını hafifletir.

Myristica fragrans-Hindistan cevizi: Artrit, 

gastrointestinal spazm, menstrüel kramp-

lar, kas ağrıları, kas yaralanması, mide bu-

lantısı, romatizma, tansiyon, mide bulantısı.

Citrus aurantium-Turunç: Dahili antiok-

sidan desteği. Dinlendirici uykuyu teşvik 

etmek için dahili kullanım. Dahili olarak 

kullanıldığında sağlıklı kardiyovasküler ve 

bağışıklık fonksiyonunu destekler.

Melaleuca ericifolia-Biberiye: İltihabı 

azaltır. Solunum desteği sağlar. Alerjileri 

giderir. Böcek ısırıklarını yatıştırır. Huzursuz-

luk, sinirlilik ve agresyonu bastırır. Gevşe-

meyi destekler.

Valerian-Kedi otu: Merkezi sinir sistemi-

ni uyarır, sakinleştirir.

Vanilla planifolia-Vanilya: Anksiyolitik. 

Mide bulantısı önleyici. Mideyi yatıştırır. 

Stresi azaltır.

Chrysopogon zizanioides-Buğdaygil-

lerden Vetiver: Yüksek seslerden korkan 

köpekleri sakinleştirir. Stresi azaltır. Uyku-

suzluğu giderir. Kaygıyı yatıştırır.

KEDİLERDE AROMATERAPİDE 

KULLANILAN BAZI BİTKİSEL YAĞLAR

Calendula officinalis-Kalendula (Aynı-

sefa): Kulak akarları. Ringworm

Nepeta cataria-Kedi nanesi: Duygu du-

rum düzenleyici. Sakinleştirici.

Syzygium aromaticum-Karanfil: Anti-

septik. Antimikrobiyal. Yatıştırıcı

Coriander-Kişniş: Sağlıklı insülin yanıtı-

na yardımcı olur. Mide rahatsızlığını hafifle-

tir. Eklem ve kas ağrısını yatıştırır.

Cupressus-Selvi: Solunum sistemi has-

talıklarında destek olur. Antispazmodik. Ya-

raları ve enfeksiyonu iyileştirir. Kan akışını 

düzenler. Stresi azaltır.

Eucalyptus radiata-Okaliptus: Antienf-

lamatuvar. Antiviral. Balgam söktürücü. 

Pire kovucu.

Boswellia-Akgünlük: Bağışıklık sistemi 

destekler. Beyne kan akışını artırır. Tümör-

leri ve ülserleri azaltır.

Pelargonium graveolens-Sardunya: Man-

tar önleyici. Kulak enfeksiyonlarını tedavi 

eder. Maya büyümesini önler.

Zingiber officinale-Zencefil: Burkulma, in-

cinme, displazi ve artrit için masaj yağları. 

Hazımsızlığı önler.

Helichrysum italicum-Ölmez çiçek: An-

tibakteriyel. Kazalarda kanamayı azaltır. Cilt 

yenileyici. Sinirlerin onarılmasına yardımcı 

olur. Kalp hastalıklarında faydalıdır.

Lavandula-Lavanta: Merkezi sinir siste-

mini destekler. Ayrılık kaygısını önler. Kons-

pesifik agresyonu giderir. Alerjileri, yanıkları 

ve ülserleri yatıştırır.

Origanum marjorana-Mercanköşk: Di-

yabet semptomlarını hafifletir. Depres-

yon,anksiyete, sinir ağrısını azaltır. Antibak-

teriyel. Antifungal.

Cedrus atlantica-Atlas sediri: Böcek-

leri caydırır. Huzur, rahatlama ve güvenlik 

duygusunu teşvik eder. Bağışıklık fonksi-

yonunu destekler. Cilt sağlığını destekler. 

Sakinleştirici, güven duygusu, anksiyete ve 

stresi giderir.

Foeniculum vulgare-Rezene: Adrenal kor-

teks fonksiyonlarını artırır. Toksinleri parçalar.

Boswellia carteri-Frankincense: Anti-

septik. Antienflamatuvar. Sindirim sorunla-

rına yardımcı olur.

Helichrysum italicum-Ölmez çiçek: 

Konsepesifik agresyondan kaynaklanan 

karın ve kuyrukta bulunan yara apseler 

için kullanım.

Jasminum officinale-Yasemin: Hormon-

ları dengeler. Bir kedinin ruh halini ve duy-

gularını pozitif etkiler.

Lavandula angustifolia-Lavanta: Pire 

alerjisi dermatitini yatıştırır. Sakinleştirici, 

anksiyete, stres, seyahat anksiyetesi , kon-

sesifik agresyonu giderir.

Commiphora myrrha-Mür: Ağrı ve ilti-

habı azaltır. İrritabl bağırsak sendromunu 

hafifletir. Astım semptomlarının giderilme-

sine yardımcı olur.

Chamaemelum nobile-Papatya Roma: 

Kontakt dermatiti yatıştırır. Ayrılık kaygısını 

azaltır. Antienflamatuvar.

Rosmarinus officinalis-Biberiye: Strese 

bağlı alopesiyi hafifletir.

Origanum majorona-Mercan köşk: 

Depresyonu giderir. Anksiyolitik ve sakin-

leştiricidir. Güven duygusunu arttırır.

Sonuç olarak, aromaterapi doğru dozaj 

ve kalitede, konvansiyonel tedaviye ek bir 

alternatif olarak, daha da önemlisi hayvan 

refahına ciddi katkılar sunabilen, veteriner 

sahada yeni ufuklar açabilecek farklı potan-

siyellere sahip bir disiplindir. 

Bu alternatifin veteriner saha pratiğinde 

yer alması, öyle görünmektedir ki, kedi ve 

köpeklerin dünyasına, hatta sahipleriyle 

yaşam dinamiklerine sürpriz güzellikler 

katacaktır. *
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güvenli bir aromaterapi ile daha huzurlu bir ortam onların da hakkı!


