NYHETSBREV NR 6 2018
TEMA: Hundar och värmebölja

Den rekordvarma sommaren verkar aldrig ta slut, och många hundar lider i värmen.
Vi har samlat en checklista med det viktigaste att tänka på för att hjälpa din hund.

VATTEN
Det kan inte sägas tillräckligt ofta: din hund ska ha tillgång till vatten för att klara värmen.
Ställ friskt vatten på många platser i både hus, bil, trädgård och hundgård.
För att kyla av sig brukar många hundar ”leka” med vattnet, så ställ därför fram stora stabila
skålar/spannar/kar. Ta också med mycket vatten på utflykt och promenad – både till att
dricka, och till att hälla över hunden om den blir för varm.
EXTRA VATTEN
Du kan locka extra vatten i hunden (speciellt valpar och gamla hundar) genom att hälla
vatten på maten, eller blanda i blötmat med lite vatten.
UTTORKNING
Uttorkning kan uppstå om hundens kroppstemperatur ökat för att den uppehållit sig på för
varm plats, eller inte haft tillgång till nog med vatten. Hunden blir slö, apatisk eller illamående
och kan eller vill inte dricka. Har den diarré och kräkningar förlorar den även mycket vätska den
vägen. Hundar kan dö av uttorkning. Om hunden verkar må dåligt, ge omedelbart vatten och
locka den ev att dricka genom att lösa upp t ex leverpastej i vattnet. Sök veterinär om du
misstänker uttorkning.

ÅTERSTÄLL VÄTSKEBALANSEN
Svalt (inte kylskåpskallt) friskt vatten kan tillsättas elektrolytpulver, finns hos veterinär och i
webshop. Det återställer hundens elektrolyt- og vätskebalans om den t ex har diarré eller
kräkningar, riskerar att bli uttorkad, eller har ansträngt sig för mycket i värmen.
VÄRMESLAG
Värmeslag kan uppstå på grund af överhettning. Överhettning beror typiskt på varma
omgivningar, eller fysisk ansträngning i varmt väder. En hund som är på väg att få värmeslag
kan verka förvirrad eller yr. Om hunden inte blir behandlad kan den svimma, få kramper och i
värsta fall dö. Sök genast skugga, och kyl av hunden genom att duscha den med svalt vatten.
Kom ihåg att vattnet inte får vara iskallt – det får blodkärlen att dra sig samman och gör det
svårare att bli av med värmen. Vatten med en temperatur på 15 – 20 grader är bäst, och
avkylningen verkar snabbast på områden där det inte finns för mycket päls, t ex i ljumskarna.
Man kan också vrida ur handdukar doppade i svalt vatten och lägga dem över hunden.
Sök råd från veterinär om du misstänker värmeslag då det finns risk för utveckling av chock.
SKUGGA OCH VENTILATION
Se till att det finns skugga på alla platser där hunden uppehåller sig. Speciellt hundgårdar kan bli
extremt varma. Sätt upp soltak eller parasoll så att hunden kan hitta skugga. Öppna fönster så
länge det är svalare ute, dra för gardiner så att inte solen kan lysa direkt in. Skapa skugga och
ventilation överallt där det är möjligt.
AVKYLNING
Fyll ½ liters plastflaskor med vatten och lägg dem i frysen. Lägg de kalla flaskorna i en raggsock
och använd dem som kylelement i valplåda eller hundkorg.
OBS! Hunden/valpen ska själv kunna välja eller välja bort att vara i närheten av kylelementet.
HEMGJORD HUNDGLASS
Blanda torrfoder med lika mycket vatten och vänta tills det är helt uppblött. Mosa och häll i en
plastform. Du kan även använda blötmat eller rått kött, allt efter vad hunden tycker bäst om.
Sätt ev en tuggpinne i mitten. Lägg i frysen några timmar, kläm ut och servera.
MOTION
Motionera inte hunden medan solen är framme. Gå på promenad tidig morgon och sen kväll.
FODERMÄNGD
Om hunden rör sig mindre kan det vara en idé att minska fodermängden om inte aptiten
minskar av sig själv.
BEGRÄNSA LEK
Många hundar kan inte själv säga stopp, speciellt när det är bollar, lek eller barn involverade.
Det måste istället du göra. Låt inte barn leka med hunden när det är som varmast.
BLÅGRÖNA ALGER
På många ställen vid hav och sjö finns det nu giftiga blågrönalger i vattnet. Om hunden blir
orolig, skakar, kräks och vinglar efter en tur till stranden eller sjön kan det vara tecken på
algförgiftning. Kontakta veterinär omgående om du har misstanke om detta.
SALTVATTENFÖRGIFTNING
Om hunden dricker en större mängd saltvatten kan den få ett slags saltförgiftning. Ha därför
alltid färskvatten med till stranden, begränsa simning och håll uppsikt. Sök veterinär om du
misstänker saltförgiftning. Diarré och kräkningar kan vara första tecknet.

HUDINFEKTIONER
Kombinationen av värme och fukt är dessvärre grogrund för många bakterier och svampar.
Kontrollera därför hundens päls och öron dagligen för att upptäcka ev hud- och öroninfektioner
så tidigt som möjligt.
HET BIL
Om du inte har AC, eller kör tidigt eller sent med rutorna nere, så undvik att ta med hunden på
onödiga bilturer. Bilen blir extremt varm, och en hund blir överhettad på ingen tid alls.
HET ASFALT
Tänk också på att asfalt blir fruktansvärt varm på ett ögonblick i solen. Hunden kan både få
brännskador på trampdynorna och överhetta dem på varm asfalt. Kom ihåg 5-sekundersregeln:
Du ska själv – obesvärat – kunna hålla handen mot asfalten i minst 5 sekunder, annars är den för
varm att gå på. Pröva det!
HETT VATTEN I VATTENSLANGEN
Om vattenslangen ligger ute i solen blir vattnet i den närmast kokande varmt. Spola därför ut
det varma vattnet INNAN du använder det till att kyla av din hund eller låta den dricka.
SOLSKADOR
Speciellt hundar med ljus päls och hud kan bli brända och behöver skyddas från solens UVstrålar. Solskador på djur visar sig på samma sätt som hos människor – huden blir röd och svider.
Många djur försöker lindra smärtan genom att slicka sig, vilket kan orsaka infektioner.
BIN OCH GETINGAR
Enstaka stick från bin och getingar är som regel ofarliga. Men om hunden är valp, gammal
eller svag, blir stucken i mun eller svalg, blir stucken av flera getingar, eller kräks och mår illa,
rådfråga genast veterinär. Getingar dras till kött och annan mat som även hunden gillar – var
därför uppmärksam.

Källa: Gitte Thornsen på Facebooksidan KENNEL HAMMERSMØLLE i Danmark

Här delar en dansk veterinär med sig av ytterligare goda råd om hunden i sommarvärmen:
https://www.tv2ostjylland.dk/artikel/dyrlaege-drop-motionere-din-hund-i-heden-den-kan-doe-af-det

TIPS
Har du tid över när du ändå inte kan gå ut med hunden?
Passa på att läsa mer om glennar på andra klubbars hemsidor
http://saigit.se/l%C3%A4nkar.html

