
Tryggt ute med hunden på kalla vinterdagar
Många hundar älskar snö men kyla, snö och is innebär även vissa utmaningar för hundar: hundar kan bland annat få
förfrysningsskador eller köldkramper och hundens tassar sätts på prov. Agria Eläinvakuutus berättar vad man ska
tänka på när man är ute med hunden under vinterns kallare dagar.

Kylan

Olika raser klarar av kylan olika bra. Hundar med tjock päls som finska lapphundar och samojeder trivs i snön och kylan, medan
hundar med kort och tunn päls som chihuahua och vinthundar brukar frysa direkt när det är några minusgrader.

Håll utkik efter tecken på frysning som att hunden växelvis lyfter på tassarna, haltar, kurar ihop och går stelare eller långsammare.
Om hunden fryser jämt, kan det vara bra att skaffa ett vintertäcke för hunden.

När det är riktigt kallt ute är det bäst att hålla promenaderna kortare och istället aktivera hunden inomhus.

Tecken på att hunden fryser:

hunden lyfter på sina tassar
hunden haltar eller håller en tass uppe
skakande
ovanligt långsamma eller stela rörelser
hunden kurar ihop sig eller sätter sig

Köldkramper

När det är flera minusgrader ute kan hunden drabbas av köldkramper. Under köldkrampen blir hundens ena ben stel och hunden
hållen det uppe och kan inte ställa ner benet eller lägga vikt på det.

Oftast går en köldkramp över av sig självt efter ett tag. Du kan hjälpa hunden genom att värma eller försiktigt massera benet. Om



hunden får köldkramper kontinuerligt, är det bäst att vända hem och göra kortare promenader.

Förfrysningsskador

Hunden kan drabbas av förfrysningsskador, speciellt om den är ute länge. Utstickande kroppsdelar som öron, svanstipp och på
hanhundar pungen är mest utsatta för kylan. Mest utsatta för kyla är små, äldre och sjuka hundar samt valpar.

En förfrusen kroppsdel kan bli frostig, rodnade, svullen eller öm. Det är inte rekommenderat att massera kroppsdelen, utan hellre
låta den värmas upp sakta. Du kan exempelvis linda en varm filt runt hunden när ni kommit in.

Sköt om tassarna

Hundens tassar kan behöva lite extra vinteromsorg. I områdena där vägarna saltas mot halka är det viktigt att tvätta av tassarna
eller torka av dem ordentligt efter promenaden. Låt inte hunden slicka på sina tassar eftersom salt inte är bra för hundens mage
och slickandet kan torka trampdynorna.

Om hundens trampdynor är mycket torra, behandla tassarna med mjukgörande tassalva som skyddar mot vägsalt och isbildning
mellan trampdynorna.

Var försiktig på och i närheten av is

Om ni promenerar på is eller i närheten av is eller vatten, kontrollera att isen verkligen håller. Och kom ihåg att tjockheten kan
variera lite, så även om isen håller på ett ställe, kan den vara svagare på annat.

Håll hunden kopplad alltid om ni går i närheten av is eller vatten för att minimera risken av att hunden hamnar i vattnet. Skulle
hunden gå genom isen, är risken för drunkning hög. Isen kan även orsaka skärsår i exempelvis tassarna.

Kom ihåg lista för kalla vinterdagar:

När det är riktigt kallt ute klä hunden vid behov i vintertäcke.

Håll koll på hundens rörelser för att upptäcka köldkramper eller att hunden fryser. Om hunden fryser mycket, är det bäst att
vända hem.

Torka eller rengör tassarna efter promenaden och ta bort eventuella snöbollar som kan samlas i pälsen. Om gatorna saltas i
ert område, tvätta tassarna vid behov. Om hundens trampdynor verkar torra, smörj in dem med tassalva.

Om ni kan inte vara ute så länge som vanligt kan det vara bra att leka med eller aktivera hunden inomhus.

Håll hunden alltid kopplad om ni går på isen eller i närheten av is.

_______________________________________________________________________________________________

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. 


