
 

Sommaren innebär förhoppningsvis sol, bad och lata dagar.  

Men det kan uppkomma lite problem längs vägen. Här är några saker att 

tänka på med våra fyrfota vänner.

Fukteksem 

Kallas även hot spot eller retrievereksem.  
Fukteksem är en lokal hudinflammation, oftast 
runt öron, nacke eller hals, men det kan upp-
komma överallt på kroppen. Risken att drabbas 
är större om pälsen är blöt och inte blir riktigt 
torr. Det börjar oftast som ett litet sår där pälsen 
är hoptovad, men kan växa till handflatestorlek på bara ett par dagar.

Den viktigaste behandlingen, som man kan börja med själv hemma, är att 
klippa bort håret och rengöra såret med någon form av klorhexidinlösning 
minst två gånger per dag. Om såret fortsätter växa och inte torkar ut behöver 
man söka veterinär. Fukteksem kan också vara mycket smärtsamma, så att det 
inte går att rengöra utan att ge lugnande eller söva dem.

                               

Grillat är godast på sommaren, men se upp med resterna! 
Större ben kan fastna i tarmen på hunden eller orsaka för-
stoppning. Värst av allt är nog majskolvar. De sätter sig som 
en kork i tarmen och kan dessutom vara svåra att upptäcka 
på röntgen. Undertecknad har opererat ut flera stycken under 
åren.  
Tecken på att något fastnat i tarmen är intensiva kräkningar,  
buksmärtor och nedsatt allmäntillstånd.

Ormbett  

Graden av symtom beror på mängden gift som kommer in i hunden. Oftast ger  
bettet upphov till en snabb smärtsam svullnad i bettområdet. 
Det kan uppkomma vävnadsskador i området och i allvarligare fall skador på 
inre organ. Nyare studier har visat att kortison inte har någon positiv effekt vid 
ormbett, så att ha med sig kortisontabletter i skogen är en falsk trygghet.  
Om hunden blir ormbiten ska den om möjligt bäras för att hindra giftet från att 
spridas i kroppen. Behandlingen hos veterinär är dropp och smärtlindring.  
I allvarligare fall kan ormserum behövas.

Sommarplågor

  Grillning 



Algblomning 
Algtoxiner kan ge en mycket kraftig förgiftning 
som slår ut lever och njurar. Om du misstänker att 
din hund kan ha druckit algförgiftat vatten ska du 
snarast kontakta veterinär. Se till att din hund har 
tillgång till rent vatten men ge den inte något att 
äta. Symtom på algförgiftning är kräkningar, darr-
ningar, vinglighet och kramper.

Värmeslag 

Varma bilar är den vanligaste orsaken till värmeslag. Hundar kan inte svettas 
ut värmeöverskott utan hässjar istället. Det gör att de är känsligare än männis-
kor för hög lufttemperatur. En hund med värmeslag ska kylas ned men det får 
inte går för snabbt. Se till att hunden har tillgång till vatten.  
Lägg på blöta handdukar – de ska vara svala inte iskalla! Och packa in tassarna 
med svala fuktiga handdukar.

Knott och mygg  

Knott och myggbett är sällan farligt om det inte är ex-
tremt mycket, men kan vara besvärligt och smärtsamt 
för hunden. Det finns insektssprayer att använda om 
man skall vara ute kvällstid. Tänk på att inte ha hunden 
kopplad utomhus utan tillsyn om det är mycket flygfän! 
Är skadan redan skedd brukar vanlig kortisonkräm 
fungera bra.

Fästingar  

Fästingar och fästingskydd är ett återkommande ämne varje år för oss veteri-
närer. Mängden fästingar och risken för olika smittor (borrelia och anaplasma) 
skiljer sig mycket mellan olika delar av landet. Det finns både receptbelagda 
och receptfria läkemedel att tillgå. Rådgör med din veterinär vad som är lämp-
ligt för din hund.

Brännässlor

Hundar kan bränna sig på nässlor som människor. Men då de flesta hundar har 
ett skyddande hårlager och huden på nosen och tassar är tjockare så är det säl-
lan något problem i praktiken. Det finns också en tidsaspekt på brännskadan. 
Jämför en människa som tar tag i en nässla med sin hårlösa hand, med ett hå-
rigt hundben som snabbt stryker fram i buskaget. Graden och tiden av kontakt 
blir mycket mindre för hunden. 



Brännmaneter

Jag kontaktade en kollega på västkusten, då jag själv sällan stöter på maneter. 
Hundar kan bli brända i munnen av maneter, men verkar vara olika känsliga. 
Det är jämförbart med ett getingstick och går oftast över av sig självt. Hunden 
kan känna obehag och salivera under några timmar. Om den blir uppenbart 
allmänpåverkad, med kräkningar, ansträngd andning etc så skall man kontakta 
veterinär. En fara med en hund som jagar maneter eller annat i havet, är att 
den kan svälja stora mängder saltvatten, vilket inte är nyttigt.

Jätteloka/Björnloka

Den liknar hundkex, växer fritt och kan bli flera meter hög. 
Kommuner försöker röja undan dessa men tänk på, att har de 
precis skurits ner, finns växtsaften kvar. 
Vid förtäring ses ökad salivering, skadade slemhinnor och 
blåsbildning i huden, fototoxisk reaktion, som är en bränn-
skadeliknande symtom med kraftig hudirritation, rodnad och 
stora, smärtsamma blåsor som kan kvarstå i veckor.

Skölj med rikligt med vatten och tvätta med schampo.
Sol förstärker symtomen och påverkade djur skall därför skyddas mot solljus. 

Leg.vet Per Bransell  
Specialist i hundens och kattens sjukdomar
Vettris Falun

Detta kan jag rekommendera att man 
har med sig om man är på t.ex.  
husvagnssemester med hunden:

- Bandagematerial (kompress, gaslinda, 
  vetrap/vetflex)
- Koksaltlösning för tvätt av sår, samt för att  
  kunna spola ur ögon.
- Klorhexidinlösning för tvätt av smutsiga/ 
  infekterade sår (Obs! ej klorhexidinsprit).
- Medicinsk honung (dödar bakterier och  
   främjar sårläkning, bra för infekterade  
   sår eller brännskador)
- Fortiflora, Canicur eller motsvarande  
  ifall   de får diarré.

Hanna Lindén, Tf-veterinär - Vettris Falun

Första hjälpen-väskor kan  
bl.a. köpas på:

www.agriashop.se
www.forstahjalpencentrum.se

www.veterinarbutiken.se


