
Antallet af hunde med allergi vokser fortsat
Pollensæsonen har fået en flyvende start og mange hundeejere ved ikke at hunde også kan være allergiske. De seneste 8 år
er diagnoser der har med allergi og hudproblemer at gøre fordoblet i Agrias skadesstatistik. Symptomer der kan være tegn på
allergi er bl.a. tilbagevendende øreproblemer eller at hunden bider og slikker i poterne. 

Den mest almindelige form er husstøvmideallergi, men pollenallergi forekommer også ofte. Studier på skandinaviske hunde tyder på at såkaldt
atopi, allergi mod emner i omgivelserne, stiger. Det bekræftes af Agrias skadesstatistik; diagnoser der har med allergi at gøre, er fordoblede
siden 2005.  

– Tilbagevendende ørebetændelse eller at hunden ”bider” eller slikker i poterne og andre steder på kroppen er tydelige advarselstegn,
fortæller Lene K. Jørgensen, dyrlæge hos Agria Dyreforsikring. 

Det klør fremfor alt i ører, poter, lysken, armhuler, ansigt og bagdel. En hund med allergi har brug for behandling og jo tidligere den
påbegyndes desto bedre er forudsætningerne for at hunden får det godt.

I dag findes der gode behandlingsmetoder og chancen for at hunden skal kunne få det rigtig godt er store. Til forskel fra os mennesker,
optager hunden især de såkaldte allergener gennem huden, og ikke kun via luftvejene. Det kan derfor gøre en stor forskel for nogle hunde,
hvis de bliver vasket med special-shampoo og får kosttilskud i form af omega-3 og omega-6 fedtsyrer. En allergiudredning er lidt af et
detektivarbejde. Først skal dyrlægen udelukke parasitter, behandle eventuelle hudinfektioner og udelukke foderallergi.

– For at få stillet diagnosen og få den rette behandling bør du søge hjælp hos en dyrlæge eller en veterinær hudspecialist, anbefaler Lene K.
Jørgensen. Eksempel på behandlinger er pelsvask, kortison, antihistaminer og allergi-vacciner.

Eksempel på racer som oftere rammes af allergi end andre racer:
1. Bullterrier 
2. Boxer 
3. West highland white terrier 
4. Welsh terrier 
5. Staffordshire bullterrier
6. American staffordshire terrier 
7. Rhodesian ridge back 
8. Jack russel 
9. Wachtelhund 
10. Schæfer

For mere information kontakt Agria´s dyrlæge konsulent Lene K. Jørgensen på 48219898, eller Sonja Karaoglan, Country manager Agria Dyreforsikring på
23603161 eller email sonja.karaoglan@agria.dk. 

Agria Dyreforsikring, specialist i dyreforsikringer gennem mere end 120 år. De fleste medarbejdere er selv dyreejere og sammen med
dyreejerorganisationer og dyrlæger, er Agria med til at udvikle dyrehold, dyresport og dyrehelbred. Agria Dyreforsikring i Danmark tilbyder fleksible
forsikringer til hunde, katte og andre smådyr som for eksempel slanger, kaniner, ildere og papegøjer.


