
Hunde kan blive syge, hvis deres ejere ved for lidt
Øresygdomme og kloskader er nogle af de mest hyppige skader hos hunde, og den nødvendige behandling hos dyrlægen kan
koste dyrt. Skaderne skyldes ofte hundeejernes uvidenhed om hvordan man bør holde hunden, og kunne være undgået ved et
par simple ’hundetips’

Det er ikke kun mennesker, der kræver god hygiejne og pleje for at undgå infektioner og sygdom - det samme gør sig gældende for hunde.
Desværre er især førstegangs hundeejere ofte uvidende om hvordan man ’holder’ familiens nye ven. 

Den gode nyhed er, at det hverken er så svært eller bøvlet, som mange måske går og tror. Dyrlæge hos Agria Dyreforsikring, Lene K.
Jørgensen, forklarer: 

”I vores skadesstatistik kommer øresygdomme og kloskader højt på listen over de mest almindelige skader. Det overrasker altid en del, netop
fordi disse skader ofte kan forebygges ganske enkelt. Det kræver ikke andet end regelmæssig pleje og pasning – præcis ligesom hos
mennesker”. 

”Agria – gode råd og tips” viser vejen

Agria Dyreforsikring har lanceret fem nye videoer målrettet nybagte hundeejere, som skal vise vejen til en velholdt og sund hund, og
videoerne ligger nu klar på Agria Danmarks YouTube kanal. 
”Agria – gode råd og tips”-serien tager i første omgang følgende emner op:

•    Klipning af hundens klør
•    Rengøring af ører
•    Tandbørstning
•    Flåter - forebygge og fjerne 
•    Regelmæssigt sundhedscheck

”Vi håber at bl.a. opdrætterne, vil dele videoerne med deres hvalpekøbere, så flere kan få glæde af dem.” siger Sonja Karaoglan.

Länk till filmerna 

For mere information kontakt Agria´s dyrlæge konsulent Lene K. Jørgensen på 2146838, 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.


