
Tips för hundar och hundägare i sommarvärmen
Sommaren och värmen är här - vad ska man tänka på som hundägare för att se till att hunden mår bra även i
värmen? Agria Eläinvakuutus listar tips till hundägare för sommarens varmaste dagar.   

Lämna inte hunden i en varm bil
Man ska aldrig lämna hunden ensam i en varm, avstängd bil på en varm bil eftersom temperaturen inne i bilen stiger
snabbt obekvämt högt och hunden kan drabbas av värmeslag. Det räcker inte att öppna fönsterna lite och öppnar
man dem för mycket finns det risk att hunden kan rymma från bilen.

Vatten
Det är viktigt att hunden dricker mycket vatten när det är varmt ute. Se till att hunden får vatten minst med ett par
timmars mellanrum. Om ni ska på en längre promenad är det bra att ta med en vattenflaska och vattenskål till hunden.
Du kan även blanda i lite vatten i hundens mat för att säkerställa att hunden får i sig tillräckligt med vätska.



Skugga
Låt alltid hunden gå till skugga när den så vill, oavsett om ni är i trädgården, på sommarstugan, på promenad eller på
terrassen av en hundvänlig restaurang. Om hunden börjar flåsa ovanligt mycket och verkar rastlös och kan inte
komma till ro, är det dags att flytta sig till skuggan eller till en svalare plats.

Måttligt med motion
Under de varmaste timmarna är det bäst att gå endast korta promenader med hunden och gå de längre
promenaderna antingen tidigt på morgon eller sent på kvällen då luften är lite svalare. När det är mycket varmt ute kan
en lång promenad eller för tung motion orsaka värmeslag. Hett asfalt kan även skada hundens tassar.

Hundar som är känsliga för värmen
Värmen påverkar kraftigast hundvalpar samt hundar som är sjuka, gamla eller kortnosade. Samma gäller hundar som
har väldigt tjock och lång päls – speciellt om pälsen är svart eller mörk.

Kom ihåg lista för hundägare:

• Lämna aldrig hunden ensam i en varm bil

• Se till att hunden dricker tillräckligt mycket vatten

• Se till att hunden håller sig i skuggan för det mesta

• Värmen påverkar speciellt gamla, sjuka och kortnosade hundar och valpar

• Det är bäst att gå dagens längre promenader tidigt på morgonen eller sent på kvällen

• Undvik belastning som för mycket motion eller busiga lekar i värmen

• Om hunden gillar att bada är det ett bra sätt att svalka hunden. Men låt aldrig hunden bada i eller dricka vatten
som innehåller eller kan innehålla blågröna alger.

_______________________________________________________________________________________________

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. 


