
Mökillä koiran kanssa - 6 yleistä vaaraa
Mökkeily kuuluu suomalaiseen kesään ja moni koira rakastaa olla mukana mökillä. Mitä kaikkea koiralle kannattaa
pakata mukaan mökille? Millaisia haavereita mökillä voi sattua koiralle? Agria Eläinvakuutus listaa vinkkejä koiralle
turvallista mökkireissua varten.

Yleisiä vaaroja mökillä

Punkit

Muista hankkia koiralle punkkikarkote, jos mökillä on punkkeja. Käy myös päivittäin koiran turkki läpi ja poista mahdolliset punkit.
Osa punkkikarkotteista auttaa pitämään myös muut hyönteiset kuten hyttyset loitolla.

Kyyn purema

Kyyn purema on koiralle vaarallinen. Jos siis mökillänne on kyitä, koiraa ei kannata päästää liikkumaan vapaana valvomatta.

Sinilevä

Jos mökki on meren tai järven rannalla, missä on sinilevää, älä anna koiran uida vedessä tai juoda siitä, sillä koiralle voi tulla
sinilevämyrkytys.

Hyttyset ja ampiaiset

Yleensä yksittäinen hyttysen tai ampiaisen pistos ei ole koiralle vaarallinen. Kuten ihmisellä, pistos voi kutista ja punoittaa hieman,
mutta paranee itsestään. Osa koirista on puremille herkkiä ja voi saada allergisen reaktion, erityisesti jos koira saa useamman
pistoksen kerralla.

Lämpöhalvaus

Koiralle voi tulla lämpöhalvaus helteellä, jos koira viettää paljon aikaa ahtaassa, pienessä tilassa tai rasituksen seurauksena,
esimerkiksi riehakkaiden leikkien jälkeen. Kesän lämpiminä päivinä kannattaa siis huolehtia, että koira juo tarpeeksi vettä ja
koiralla on joku viileä, varjoisa paikka, johon se voi vetäytyä. Koiran voi houkutella pysymään varjossa antamalla sille vaikka
puruluun tai purulelun varjopaikkaan.

Jos mökki on lähellä rantaa, koiraa voi myös viilentää uimalla. Huolehdi uinnin jälkeen, että koiran turkki kuivuu kunnolla, jotta
koiralle ei tule hot spot tai vesihäntä.



Myrkytys ja vatsavaivat

Luonnossa on vaikka mitä uutta haisteltavaa ja maisteltavaa, eikä koira välttämättä osaa varoa myrkyllisiä tai vaarallisia löytöjä.
Pahimmassa tapauksessa koira voi syödä jotain, joka aiheuttaa myrkytyksen, suolistotukoksen tai muita suolistovaivoja.

Koira voi löytää mökin läheisyydestä esimerkiksi myrkkysienen, käärmeen, rupikonnan, rotanmyrkkyä, eläimen raadon tai peratun
kalan jämät. Myös tietyt ruoka-aineet kuten sipuli, suklaa, viinirypäleet ja rusinat voivat aiheuttaa myrkytyksen oireita. Huolehdi siis,
että kaikki koiralle sopimattomat ruoat ja muut aineet säilytetään koiran ulottumattomissa.

Koiran ensiapu

Selvitä etukäteen missä on lähin eläinklinikka sekä päivystävä eläinklinikka. Siten tiedät heti mihin suuntaan lähteä, jos jotain
sattuu eikä lähimpien eläinklinikoiden hakuun ja niiden aukioloaikojen selvittämiseen kulu turhaan kallisarvoista aikaa.

Mökille kannattaa ottaa mukaan koiran ensiapupakkaus tai koota sellainen itse. Suosittelemme ensiapulaukkuun ainakin
seuraavia tarpeita:

Keittosuolaliuosta haavojen ja silmien puhdistukseen
Steriilejä puhdistusliinoja tai desinfiointiainetta
Vanua
Ideaaliside
Pinsetit
Kynsisakset

Mitä pakata koiralle mukaan mökille?

Koiran ensiapupakkaus
Ruokaa ja ruokakupit
Puruluita
Leluja
Pelastusliivit, jos liikutte veneellä
Peti tai tuttu viltti nukkumapaikaksi
Hammasharja
Koulutusnameja
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Agria Eläinvakuutus on Suomen ainoa eläimiin erikoistunut vakuutusyhtiö, joka tarjoaa vakuutuksia kissoille, koirille ja
pienlemmikeille. 

Toivomme julkaistaviin lehdistötiedotteisiin lähdeviitteeksi aina Agria Eläinvakuutus. 


