
Så gör du om hunden blir ormbiten
De första fallen med ormbitna hundar hos Agria Djurförsäkring kom redan för några veckor sedan och med allt varmare
vårväder ökar riskerna betydligt. Ett bett kan få allvarliga konsekvenser för våra hundar och en ormbiten hund ska tas till
veterinär så snart som möjligt.

En ormbiten hund ska alltid hållas så stilla som möjligt och tas till veterinär. Ormen biter oftast i nosen och i tassarna och det är de hundar
som får bettet i tassen som löper störst risk.

– När hunden går på benet där den har fått ormbettet bidrar musklernas sammandragningar till att giftet sprids, förklarar Lotta Möller,
veterinär på Agria Djurförsäkring. Därför ska du om möjligt bära hunden efter ett ormbett och snarast ta den till veterinär.

I de lindrigaste fallen blir hunden bara svullen vid bettet men ibland kan mötet med ormen också innebära mer eller mindre lång
konvalescens och i ett fåtal fall till och med få en dödlig utgång.

– De allra flesta hundar blir friska igen efter behandling. För de som blir riktigt dåliga av huggormens gift finns numera ett effektivt serum,
säger Lotta Möller.

Det kan bli kostsamt med behandling. Behöver hunden intensivvårdsbehandling och serum stannar prislappen sällan under 15 000 kronor.

Symtom på att hunden blivit ormbiten
Hunden blir trött och vill helst ligga ned. Efter någon timme svullnar den bitna kroppsdelen. Om bettet har tagit i nosen eller i läpparna
svullnar ansiktet upp mycket kraftigt. Läpparna kan bli ett par centimeter tjocka och svullnaden kan sjunka ner på halsen. Om bettet tar i en
tass svullnar den upp och svullnaden sprider sig uppåt benet.

Om din hund blir ormbiten:
•    Håll hunden i stillhet, bär hunden om det är möjligt när den ska förflyttas
•    Uppsök veterinär snarast
•    Om du har kortison tillgängligt sedan tidigare bör du rådgöra med veterinär innan du eventuellt ger av preparatet.

Mängden insprutat gift har stor betydelse för hur dålig hunden blir. Den mängd gift som ormen doserar vid hugget tycks variera vid olika
tillfällen. Ormgiftet är en blandning av ett flertal gifter och enzymer. De påverkar bland annat blodet så att blodkroppar faller sönder och
blodproppar bildas. Vissa enzymer bryter ner vävnaderna.

De senaste fem åren har Agria Djurförsäkring tagit emot 800-1000 skadeanmälningar per år som gäller hundbitna ormar.

Agria telefonveterinär kan ge dig råd, tel 0900-100 51 61. Du kan ringa helger 7-24 och vardagar 16-24. Du får svar inom en timme.
Samtalet kostar 60 kr - oavsett längd.

För mer information, kontakta gärna Agrias veterinär Lotta Möller 073-964 20 78 eller Cecilia Winter, kommunikationsansvarig, 073-964 26 44

Agria Djurförsäkring är Länsförsäkringars specialistbolag för djur- och grödaförsäkringar. Vi har försäkringar för hästar, hundar, katter, övriga smådjur, lantbruksdjur och gröda.
Förutom att vi erbjuder flexibla försäkringar samarbetar vi med flera djurägarorganisationer samt bidrar till veterinärmedicinsk forskning. Agria finns i Sverige, Danmark, Norge och
Storbritannien.


