
 
 

 

Pressmeddelande 

Stockholm 3 april 2015  

Döm hunden efter håren i påsk 

    

De närmaste veckorna står hud och päls i fokus hos oss på AniCura. Eftersom många av våra hundar inleder 

badsäsongen i påsk vill vi därför passa på att informera om ett hudproblem som kan drabba badande 

hundar, nämligen fukteksem – hur det ser ut, vad man kan göra åt det och när man bör uppsöka veterinär.  

Fukteksem, även kallat hot spot eller våteksem, är en vanlig form av akut ytlig hudinfektion hos hund som 

uppstår lokalt i huden. Alla raser kan drabbas, men fukteksem är mer vanligt förekommande hos hundar 

med lång och/eller tät päls. Fukteksem kan ha många olika bakomliggande orsaker, såsom parasiter 

(loppor, löss, fästingar), allergier eller tät och fuktig päls. 

Fukteksem yttrar sig oftast som kladdiga, variga, hoptovade och ömmande områden i huden som vanligtvis 

vätskar sig och är ilsket röda. Fukteksem blossar upp snabbt, ibland över en natt, och kan klia och smärta 

avsevärt. Typiska platser för fukteksem är kinder, nacke/hals, rygg, lår och svansrot. 

För att förebygga fukteksem är det bra att hålla pälsen tovfri och torr. Kontrollera att hunden inte bär på 

ohyra (loppor, löss eller fästingar), eller har små sår som kan vara början till fukteksem. Att hindra hunden 

från att bada kan vara svårt under sommarhalvåret. Tänk på att en päls som känns torr på ytan kan vara 

genomblöt närmast huden. I ett tidigt stadium av fukteksem kan inflammationen stoppas och läka ut om 

pälsen rakas och tvättas med bakteriedödande medel, exempelvis klorhexidin. 

Veterinär bör kontaktas om infektionen sprids eller hunden har påtagligt ont av eksemet. Behandling 

består i första hand av att pälsen över hudförändringen rakas bort med en flera centimeters marginal 

utanför eksemet. Fukteksem kan vara relativt smärtsamt, varför lugnande preparat ibland behövs inför 

rakning och behandling. Hunden bör ha krage för att inte kunna slicka, klia och förvärra fukteksemet. Ofta 

behöver hunden få smärtstillande behandling. 

Hundar som har återkommande problem med fukteksem bör utredas för att ta reda på underliggande 

orsak, så att återfall kan förhindras. 

Mer läsning om detta och andra hudproblem finns på http://anicura.se/fakta-och-rad/hund/. Eller besök 

någon av våra verksamheter om du har frågor om ditt djurs hud och päls – i april är det utsidan som räknas! 

http://anicura.se/fakta-och-rad/hund/loppor-hos-hund/
http://anicura.se/fakta-och-rad/hund/loss-hos-hund/
http://anicura.se/fakta-och-rad/hund/fastingar-och-fastingbett-pa-hund/
http://anicura.se/fakta-och-rad/hund/allergi-hos-hund/
http://anicura.se/fakta-och-rad/hund/smartlindring-av-hund/
http://anicura.se/fakta-och-rad/hund/


 
 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta 

Boel Sandros, leg veterinär och kommunikatör AniCura, +46 705 528 210 

Om AniCura 

AniCura är ledande inom högkvalitativ djursjukvård för hund, katt och övriga sällskapsdjur. Företaget 

föddes ur idén att med gemensamma resurser skapa en bättre djursjukvård. 2011 etablerades AniCura 

som den första sammanslagningen av djursjukhus i Norden och är idag en förebild inom specialiserad 

djursjukvård och en uppskattad partner till djurägare och remitterande veterinärer i norra Europa. 

AniCura erbjuder ett komplett utbud av medicinska och kirurgiska tjänster. Detta innefattar alltifrån 

förebyggande vård och bassjukvård, till avancerad diagnostik, intensivvård och kirurgiska ingrepp. AniCura 

erbjuder även rehabilitering, sjukgymnastik och kostrådgivning samt utvalda djurfoder och vårdprodukter. 

Företaget består av flera av Europas mest välrenommerade djursjukhus och djurkliniker, erbjuder 

djursjukvård på 75 orter och har över 1 350 anställda. AniCura tar årligen emot fler än en halv miljon 

patienter och är en ledande utbildnings- och remissinstans.  

AniCura ägs av ett större antal medarbetare, Stiftelsen Djursjukhus i Stor-Stockholm, Fidelio samt Nordic 

Capital. 

Mer information på www.anicuragroup.com 
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