
 

How Underwater Treadmill Therapy Can 

Help Your Dog 

If your dog has certain conditions or injuries, then  they may benefit from an underwater 

treadmill. Humans have used this therapy to aid in a variety of joint and muscle issues, and it can 

benefits dogs too. 

https://1stpetvet.com/how-underwater-treadmill-therapy-can-help-your-dog/


With this type of therapy, your dog could improve muscle tone and limb use with less risk of 

reinjury. Here is more information about how hydrotherapy on an underwater treadmill works, 

its uses, and which dogs respond best. 

How Does Hydrotherapy Work With an Underwater Treadmill? 

Hydrotherapy is a term that refers to therapy that involves water. The term includes exercise like 

swimming and walking underwater. With an underwater treadmill, your dog is uses a machine 

that is submerged under various levels of water. The amount of water used depends on your 

dog’s therapeutic needs. 

During therapy, the water temperature and turbulence are adjusted to best suit your dog’s 

condition. Higher turbulence creates more resistance and a harder cardiovascular workout. This 

turbulence may be increased as your dog heals.or as their condition improves. Most dogs will 

start off with a forward walk at a slow speed but may move up to faster speeds as they improve. 

Some dogs may also benefit from a backward walk. 

What Conditions Can Underwater Treadmills Treat? 

An underwater treadmill offers relief for a wide variety of muscular and skeletal conditions. 

However, some healthy dogs may benefit from this therapy as well. If you have an athletic or 

working dog, then an underwater treadmill helps soothe sore muscles. This can make it easier to 

regain strength after a period of idleness. Underwater therapy is most commonly used for the 

following reasons. 

Pre-Surgery Strengthening 

Strengthening your dog’s muscles and tendons before surgery could help your dog’s muscles and 

tissues heal faster. You should consider underwater treadmill therapy both before and after 

surgery. 

Age-Related Arthritis 

When your dog uses an underwater treadmill, the water gives extra support that takes pressure 

off the joints.  This allowsolder or more arthritic dogs  toexercise with less pain and discomfort. 

Unusual Gait 

Some dogs will favor a leg and refuse to use it on dry land. This often leads to muscle atrophy, 

further worsening the problem. However, they are often willing to use the leg on an underwater 

treadmill. If your dog favors a leg, then  they could potentially strengthen that leg on an 

underwater treadmill and use it normally again. 

Gentle Conditioning 



Overweight dogs, or ones that have joint and muscle problems, do better with the water’s 

support.  This can help dogs get back into good condition in a way that is safe and gentle on their 

bodies. 

Work Recovery 

If your dog is athletic and hard-working, then an underwater treadmill is a great way to keep 

your dog in condition without further damage to the joints. Your veterinarian can design sessions 

to give your dog exceptional cardiovascular benefits. 

How Long Should Dogs Use an Underwater Treadmill? 

Your dog’s rehabilitation team will make the best determination of how long the therapy is 

needed. Once the condition has improved significantly or is completely healed, your dog may no 

longer need the therapy. 

Some dogs, especially older dogs with long-term issues, may benefit from regular therapy for the 

rest of their lives.  Dogs that engage in heavy exercise or work may benefit from occasional 

underwater treadmill use as well. 

Therapy with an underwater treadmill could be the perfect option for your dog. When you bring 

your dog to 1st Pet Veterinary Centers,  they will be evaluated to make sure they are a good 

underwater treadmill candidate. Call us or use our website form to schedule an appointment. 

 تواند به سگ شما کمک کند  یآب م  ر یز  لی چگونه درمان با تردم

کمک به   یدرمان برا نی آب بهره مند شود. انسان ها از ا ری ز لی دارد، ممکن است از تردم ی خاص ی ها  بی آس ای  طی سگ شما شرا اگر

 .باشد دی مف زی سگ ها ن   ی تواند برا ی استفاده کرده اند و م یو عضالن  ی انواع مشکالت مفصل

  نجای مجدد بهبود بخشد. در ا ب ی آس ی برا ی و استفاده از اندام را با خطر کمتر  یتواند تون عضالن  ینوع درمان، سگ شما م نی ا با

واکنش را   نی کدام سگ ها بهتر نکهی آن و ا ی آب، کاربردها ری ز  ل ی تردم یرو  یدروتراپ ی در مورد نحوه عملکرد ه یشتری ت ب اطالعا

 .دهند، آورده شده است ینشان م

 کند؟  ی آب چگونه کار م ری ز ل یبا تردم یآب درمان

  ی رو  ادهی مانند شنا و پ  ییاصطالح شامل ورزش ها نی شود اشاره دارد. ا  یکه شامل آب م یاست که به درمان  ی اصطالح یدرمان  آب

سطوح مختلف آب فرو رفته است. مقدار آب   ر ی کند که ز یاستفاده م ین ی آب، سگ شما از ماش ری ز  لی تردم ک ی شود. با  یآب م ری ز

 .شما دارد گ س یدرمان  یازهای به ن  یبستگ ی مصرف

  ی قلب  نی و تمر  شتری شود. تالطم باالتر مقاومت ب  یم می سگ شما تنظ  طی شکل با شرا نی آب و تالطم به بهتر یطول درمان، دما  در

  کی ها با سگ  شتری . ب ابدی  شی او افزا  ت ی با بهبود وضع ای سگ شما  ی تالطم ممکن است با بهبود نی کند. ا  یم جاد ی ا یسخت تر   یعروق

  زی از سگ ها ن  ی باالتر بروند. برخ یهابه سرعت  شرفت ی اما ممکن است با پ  کنند،ی شروع م آهستهراه رفتن رو به جلو با سرعت 

 .ممکن است از راه رفتن به عقب سود ببرند

 توانند درمان کنند؟  ی را م  ی طیآب چه شرا ر یز  یها لی تردم

ممکن   زی سالم ن   یاز سگ ها یحال، برخ  نی دهد. با ا یم نی تسک ی و اسکلت   یعضالن  ط ی از شرا ی گسترده ا ف ی ط  یآب برا  ری ز لی تردم

کند.   یعضالت دردناک کمک م نی آب به تسک ری ز لی تردم د،ی شاغل دار  ای سگ ورزشکار   کی درمان سود ببرند. اگر  نی است از ا

 .شود ی استفاده م ری ز ل ی به دال شتری آب ب  ری آسان تر کند. درمان ز یکاری دوره ب  ک ی قدرت را پس از  یاب ی تواند باز یم نی ا
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 ی قبل از جراح تی قوت 

قبل و    دی سگ شما کمک کند. شما با یهاعضالت و بافت  ترعی به بهبود سر تواندی م یسگ قبل از جراح یهاعضالت و تاندون تی تقو

 .دی ری آب را در نظر بگ ر ی ز یدرمان  لی تردم ی بعد از جراح

 مرتبط با سن  تی آرتر

به   نی کند. ا ی کند که فشار را از مفاصل خارج م یم یشتری ب  ت ی کند، آب حما ی آب استفاده م ری ز ل ی که سگ شما از تردم یهنگام

 .ورزش کنند یکمتر یتا با درد و ناراحت  دهدی مبتال به آرتروز اجازه م ای مسن  یهاسگ 

 معمول  ری رفتن غ راه

  یعضالن  ی اغلب منجر به آتروف نی کنند. ا یم ی خشک خوددار  یها نی از سگ ها به پا عالقه دارند و از استفاده از آن در زم یبرخ

پا   کی آب استفاده کنند. اگر سگ شما به  ر ی ز لی تردم ی از پا رو لندی حال، اغلب ما  نی کند. با ا یبدتر م شتری شود و مشکل را ب  یم

 .کند و دوباره از آن به طور معمول استفاده کند تی آب تقو ری ز ل ی تردم یتواند آن پا را رو  ی م وهعالقه دارد، به طور بالق

 می مال هی تهو

تواند به سگ   یم نی کنند. ا یآب بهتر عمل م  ت ی دارند، با حما یو عضالن   یکه مشکالت مفصل ییآنها ای اضافه وزن  یدارا  یها  سگ

 .باشد می و مال  منی بدن آنها ا یخوب برگردند که برا  یطی ها کمک کند تا به شرا

 کار  یکاوری ر

به مفاصل   شتری ب  بی سگ شما بدون آس  تی حفظ وضع  یبرا یعال  ی آب راه ری ز  لی سگ شما ورزشکار و سخت کوش است، تردم اگر

 بدهد ی عروق یفوق العاده قلب  یای کند تا به سگ شما مزا ی را طراح یتواند جلسات  یاست. دامپزشک شما م

 

 آب استفاده کنند؟  ری ز  لی از تردم دی سگ ها چه مدت با

  یبه طور قابل توجه تی که وضع یبه درمان خواهد داشت. هنگام ازی را در مورد مدت زمان ن  می تصم نی سگ شما بهتر یتوانبخش می ت 

 .به درمان نداشته باشد یازی ن  گری سگ شما ممکن است د  افت،ی به طور کامل بهبود  ای  افتی بهبود 

  ییعمر از درمان منظم بهره ببرند. سگ ها انی ممکن است تا پا  مدت،ی تر با مشکالت طوالن مسن  ی هاسگ  ژهی وها، به از سگ  یبرخ

 .سود ببرند  زی آب ن  ری ز ل ی دهند ممکن است از استفاده گاه به گاه از تردم  یانجام م نی کار سنگ ای که ورزش 

 د،ی آوری م 1st Pet یود را به مراکز دامپزشکسگ خ  یسگ شما باشد. وقت  ی برا یمناسب  نهی تواند گز یآب م ر ی ز لی با تردم درمان

وقت با ما تماس   نیی تع ی. برارندی گی قرار م یاب ی آب هستند، مورد ارز ری ز ل ی تردم یبرا یمناسب  یدای کاند نکهی از ا نانی اطم یبرا

 .دی ما استفاده کن  تی از فرم وب سا ای  دی ری بگ

 


