
På sommarstugan med hunden - 6 vanliga faror
Att åka till sommarstugan hör till den finska sommaren och de flesta hundarna älskar att följa med till stugan. Vilka
risker finns på stugan för hunden? Vad ska man packa med för hunden? Agria Eläinvakuutus listar tips för en trygg
vistelse på sommarstugan.  

Vanliga faror på stugan

Fästingar

Kom ihåg att skaffa något fästingmedel för hunden om det finns mycket fästingar vid stugan. Gå igenom hundens päls dagligen
och plocka bort eventuella fästingar. En del fästingmedel hjälper att hålla bort även andra insekter såsom mygg.

Huggorm

Huggormsbett är farlig för hunden. Om det finns huggorm i området, låt inte hunden gå lös utan tillsyn.

Blågröna alger

Om stugan är vid vattnet där det finns blågröna alger, låt inte hunden dricka vattnet eller bada i den. Annars kan hunden drabbas av
en farlig algförgiftning.

Mygg och getingar

Enstaka myggbett eller getingstick brukar vara ofarliga för hunden. Precis som hos människor, kan betten klia och rodna lite, men
går bort av sig självt. En del hundar kan dock vara känsliga för bett och då kan hunden få en allergisk reaktion, speciellt om hunden
får flera bett.

Värmeslag

Hunden kan drabbas av värmeslag på sommaren om hunden vistas i ett trångt utrymme eller i följd av hög belastning, såsom
mycket motion. Under sommarens varmaste dagar är viktigt att se till att hunden dricker mycket vatten och att den har en sval och
skuggig ålats att ligga i. Du kan ge hunden ett tuggben i skuggan för att locka dit den.

Om stugan ligger vid vattnet, kan du svalka hunden genom att bada den. Se till att hundens päls blir ordentligt torr efteråt för att inte
drabbas av hot spot eller vattensvans.

Förgiftning och magbesvär

I naturen finns mycket intressanta saker för hunden att lukta på eller smaka på och hunden kan inte alltid själv avgöra om något är
farligt eller inte. I värsta fall kan hunden äta någonting som orsakar förgiftning, stopp i tarmen eller några andra magbesvär.



Hunden kan hitta exempelvis en giftig svamp, en orm, en padda, råttgift, ett djurkadaver eller rester från en rensad fisk. Vissa
matvaror som choklad, lök, vindruvor och russin kan också orsaka förgiftning. Se till att placera alla matvaror och andra ämnen
som är olämpliga för hunden bortom hunden räckhåll.

Första hjälpen för hunden

Ta reda på var närmaste veterinär och djurklinik är. Då vet du exakt vart du ska om det hunden skulle bli akut sjuk eller skadad och
du slipper slösa dyrbar tid på att leta efter den närmaste djurkliniken.

Det är bra att skaffa en första hjälpen kit för djur eller göra en sådan själv. Vi rekommenderar att ha i alla fall följande saker i en
första hjälpen kit:

Koksaltlösning för att rengöra sår och ögon
Sterila våtservetter eller desinfekteringsmedel  
Bomull
Idealbinda
Pincett
Klotång

Saker att packa med till hunden:

Första hjälpen kit
Mat och matskål
Tuggben
Leksaker
Flytväst om ni ska åka båt
Hundsäng eller en mysig filt att sova på
Tandborste
Hundgodis
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Agria Eläinvakuutus är Finlands enda specialisförsäkringsbolag som erbjuder försäkringar för hundar, katter och smådjur.  

Vi önskar att Agria Eläinvakuutus läggs som källa till alla publicerade texter. 


