
9 faror för hunden på sommaren
Under sommaren kan det hända en hel del mindre eller större olyckor för en hund: hunden kan bli biten av en
huggorm, drabbas av värmeslag eller få hot spot eller vattensvans i följd av simmande. Agria Eläinvakuutus listar 9
sommarfaror för hunden – och hur man kan behandla dem.

Värmeslag
Hunden kan drabbas av värmeslag på sommaren om hunden vistas i ett trångt utrymme eller i följd av hög belastning, såsom
mycket motion.

Hund som drabbats av värmeslag börjar flåsa kraftigt och kan bli medvetslös. Andra symtom är dreglande, rastlöshet och
darrande. I värsta fall kan värmeslag leda till att hunden dör.

Värmeslag utvecklas oftast väldigt plötsligt och då måste hundägaren agera snabbt. Om din hund visar symtom på värmeslag,
svalka ner hunden med kall vatten och kontakta veterinär.

Huggormsbett
Huggormsbett är farligt för hunden. Huggorm biter hunden oftast i huvudet eller tassen. Huden runt bettet blir oftast svullet och
ibland syns två små tandhål och en färgändring som liknar ett blåmärke.  

I lindrigare fall blir bettet bara lite svullet, men i allvarligare fall kan giftet skada hundens kropp och i värsta fall så mycket att hunden
avlider på grund av bettet.

Om din hund blir biten av en huggorm, håll hunden i stillhet för att undvika att giftet sprider sig i hela kroppen och ta hunden
omedelbart till veterinären.

Insektsbett
I de allra flesta fall är ett enstaka insektsbett helt ofarligt för en hund. Hunden kan få en lokal rodnad eller svullna lite på stickstället
utan att det är någon fara. En del hundar kan dock vara känsliga mot vissa insekter och därför få en allergisk reaktion på bett,
speciellt om huden blir biten eller stucken flera gånger.

Om din hund blir stungen i munhålan eller svalget är risken större att din hund blir dålig. Slemhinnorna i luftvägarna kan då svullna
och hunden kan få svårt att andas. Kontakta veterinär i så fall.

Sår
Små ytliga sår läker oftast av sig själv men djupare sår bör sys för att undvika en infektion. Om hunden får ett sår, börja alltid med
att rengöra såret först. Ett djupt sår borde sys ihop inom de första 6 timmarna för att säkerställa att det läker så snabbt som möjligt.
Symtom på sår är att hunden ömmar den skadade kroppsdelen och eventuellt slickar på den, och att hunden haltar.

Förgiftning och magbesvär
På en picknick eller liten grillfest finns det mycket matvaror och -rester som hunden skulle gärna äta upp men de flesta är inte bra
för hundens mage. Speciellt majskolvar, glasspinnar och grillspett samt ben och fiskben är farliga för hunden eftersom de kan
fastna eller skada hundens mun, svalg eller mage. Även vissa matvaror är giftiga för hunden, exempelvis choklad, lök och
vindruvor.



vindruvor.

Vanliga symtom på förgiftning är bland annat kräkningar, diarré, magsmärta och att hunden dreglar kraftigt.

Om någonting fastnat i hundens mun eller svalg, börjar hunden oftast kvälja och krafsa sig om munnen för att försöka få ut det
fastnade föremålet. Försök att lokalisera var föremålet har fastnat och försiktigt ta ut det. Om du inte lyckas, ta hunden omedelbart
till veterinären.

Hot spot
Hundens fukteksem eller hot spot är vanlig speciellt hos hundar som har en lång och tjock päls samt hundar som älskar att simma.
Hot spot är en inflammation i huden som kan drabba hunden efter ett litet sår, insektsbett eller att pälsen är fuktig.

Om hunden får ett fuktigt utslag eller kraftig rodnad i huden, kan det vara hot spot och då ska man kontakta veterinär. Hot spot
sprids ofta väldigt snabbt till ett stort hudområde så det är viktigt att behandla det så fort som möjligt.

Vattensvans
Hundar kan drabbas av en slags förlamning i svansen som kallas vattensvans om hundens päls inte torkar ordentligt efter att
hunden har badat eller hundens bak är blir kall. Vattensvans är smärtsam och kan förnya lätt så se till att alltid torka hunden efter
simmandet, speciellt hunden rygg och svansroten.

Symtom på vattensvans är att hundens bakdel är öm och svansen hänger nere. Om hunden visar dessa symtom, kontakta
veterinär.

Algförgiftning
Låt aldrig hunden bada i eller dricka vatten som innehåller blågröna alger eftersom hunden kan drabbas av algförgiftning. Symtom
på algförgiftning är bland annat rastlöshet, skakande eller darrande, kräkningar, vinglighet och kramper.Om huden dricker vatten
eller simmar i vatten som innehåller blågröna alger, ta hunden till veterinären omedelbart.

Fästingar
Fästingar kan sprida sjukdomar som borrelia så det är viktigt att plocka bort fästingar så fort som möjligt. Gå igenom hundens
päls och hud dagligen. Om ni bor på ett område där det finns mycket fästingar, är det bra att köpa något fästingmedel för hunden -
det finns många olika preparat som säljs på apoteket och djurkliniker.

_______________________________________________________________________________________________

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. 


