
Julen er særlig farlig for hund og kat
- Få dit kæledyr helskindet gennem juletiden: Her er top 5 ”julefarer” for hund og kat

Se julen fra en hund eller kats synspunkt – den er hverken nem eller tryg. Når familien har travlt med gaveindkøb, julepyntning
og andesteg bliver danskernes firbenede familiemedlemmer ofte overladt til sig selv. Madrester, julepynt og gavebånd kan i
værste tilfælde være dødbringende, så der er god grund til at tage sine forholdsregler under juleræset.  

Den søde juletid byder på masser af levende lys, benrester fra julestegen, farverige blomster og juleguf som nødder, rosiner og chokolade. Alt
sammen lækkert for os mennesker men potentielle farer for vores kære hunde og katte. Det er en god idé med et par simple forholdsregler,
hvis man vil undgå at ende hos dyrlægen midt i juleferien, hvor det hurtigt kan blive dyrt at få opereret julegodter og julepynt ud af maven på
en tilskadekommen ven.

Sonja Karaoglan, landechef for Agria Dyreforsikring Danmark, udtaler:
”Der er nogle nemme forholdsregler, man med fordel kan tage sig, som mindsker antallet af julefarer betydeligt. Vi anbefaler altid, at holde sig
til elektrisk lys på juletræet, placere blomster som hyacint, mistelten og julestjerne uden for rækkevide, da de er meget giftige, og fortælle
børnene, hvad de må og ikke må fodre familiens kæledyr med i den travle juletid”.

Hund vs. Kat: Top 5 julefarer

Der er nogle julefarer, som gør sig gældende for både hund og kat, og så er der andre, som specifikt går på enten den ene eller den anden.
Især gavebånd og pakkepapir er en af de mere alvorlige julefarer, som begge dyr udsættes for. På grund af de mange farver er det enormt
svært at modstå for en legesyg hvalp eller killing at tygge i, men hvis det først kommer ned i tarmen, kan det medføre store skader, som
kræver operation hos dyrlægen. 

Familien bør desuden være særlig opmærksom på ben fra ”de tre f’er” (fisk, fugl og flæsk), som nemt kommer til at ligge fremme til fri
afbenyttelse for en sulten hund eller kat efter julefrokoster. Top 5 julefarer for henholdsvis hund og kat ser således ud: 

HUND

1. Mørk chokolade - indeholder teobromin som er giftigt selv i små doser
2. Julesteg og sovs - det store salt- og fedtindhold er svært at fordøje
3. Gavebånd - kan sætte sig fast i tarmen og kræve operation
4. Stearin - forbrændinger, kan sætte sig i pelsen og fare for at dyrene spiser det
5. Juletræet – det kan være fristende at bide i en gren eller julepynt, med risiko for at træet vælter

KAT

1. Juleblomster - mange blomster indeholder giftstoffer der kan give livstruende nyreskader
2. Gavebånd - kan sætte sig fast i tarmen og kræve operation
3. Kølevæske - den søde smag lokker katten men kølevæske er meget giftig og forårsager nyresvigt
4. Levende lys - tiltrækker nemt legesyge katte og kan give slemme forbrændinger
5. Glanskugler - tiltrækker nemt legesyge katte og hvis de er lavet af glas kan det hurtigt gå galt

 

For mere information kontakt 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.


