Tag hand om
		hundens leder

En informationsguide för hundägare
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Många år med ett
aktivt liv sätter sina spår
Lek, apport, hundsport, jakt och långa
promenader är bara några av de aktiviteter som du
kan njuta av tillsammans med din hund. Men också
på hundar tar åldern ut sin rätt. Det är naturligt
att din hund får större eller mindre förslitningar
med åldern, vilket kan leda till smärtor och
rörelsesvårigheter.
På samma sätt som en människa kan många äldre
hundar besväras av ledproblem. Som riktmärke kan
man definiera en hund som ”äldre” när den uppnått
sju års ålder. Man rekommenderar därför att hunden
bör undersökas av veterinär när den är sju år
gammal och därefter minst en gång om året.

Tecken på
eventuella problem
Eftersom det är du som känner din hund
bäst, är det också du som först kan upptäcka
följande tecken:
•S
 vårigheter att hoppa in i bilen/upp i en fåtölj
eller gå i trappor
• Haltar eller är stel
• Tvekar vid lek
• Slickar eller biter sig till exempel på lederna
• Svårigheter att resa sig efter vila
• Minskad aptit
• Förändring i temperamentet, blir till 		
exempel ängsligare eller mindre tolerant 		
gentemot barn och/eller andra hundar.

Om du har noterat någon
av dessa förändringar
hos din hund ska du
rådfråga din veterinär eller
djursjukvårdare och överväga
en undersökning.
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Minskad rörlighet hänger
vanligtvis ihop med smärta
och stelhet i lederna
Det är ofta först efter det att smärtan försvunnit och
din hund fått tillbaka rörligheten som du inser hur stel
den faktiskt hade blivit. Hälta i ett ben är ofta ganska
uppenbart, men om hältan drabbar mer än ett ben kan
den vara svårare att upptäcka.
På liknande sätt kan det vara svårt att upptäcka
generell stelhet, stelhet när hunden reser sig ur korgen
på morgonen eller efter motion. En del hundar kanske
inte alls verkar halta, de bara går lite konstigt eller
saknar lust att gå på en promenad.
Hur minskad rörlighet än yttrar sig, innebär den
vanligtvis att hundens livskvalitet blir sämre.

Artros och smärta
Den vanligaste orsaken till minskad rörlighet är artros, en
långsamt fortskridande ledsjukdom som åtföljs av stelhet och
smärta. I den normala leden är benytor som möts och gnids mot
varandra täckta av ett tunt lager brosk.
Brosk är en elastisk substans som fungerar stötdämpande.
De rörliga delarna av leden är inneslutna i en kapsel fylld
med ledvätska som fungerar som smörjmedel. Slitage, som
förekommer livet igenom, kan nå ett stadium där brosket slits ner
och frilägger det underliggande benet, vilket leder till smärta och
minskad rörlighet.
Hundens höfter, armbågar och knän är de mest drabbade
lederna. Hos några individer och i vissa raser kan onormal
förslitning börja tidigt i livet. Det kan vara följden av en skada
eller en ärftlig åkomma.

Diagnos
Det räcker oftast att en veterinär undersöker
hunden i vaket tillstånd för att konstatera
ledlidande. Vidare undersökningar med
rörlighetstester, röntgen eller lokalbedövning ger
djupare förståelse av åkomman och hur den kan
komma att utvecklas.
När man har rätt diagnos kan man komma
överens om behandling, motion och diet för att
uppnå bästa resultat för din hund.

Var din hunds
bästa vän
Genom en liten insats från
din sida finns det goda
chanser för din hund att
få en behagligt liv när den
börjar komma upp i åren.
Här är några saker
som du kan göra
för att hjälpa till >>
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Kontrollera
vikten

Förbättra hundens
omgivning

• Övervikt kan belasta din hunds leder ytterligare, så
det är en bra idé att hålla nere hundens vikt.

• Se till att hunden har en mjuk, 			
varm bädd att vila sig på.

• Det mest praktiska och ekonomiska sättet att
kontrollera födointag och vikt är att ge hunden små
portioner av icke-fettbildande föda och hoppa över
alla godbitar.

• Använd om möjligt ramper i stället
för trappor.

• Om din hund är överviktig kan du be din
veterinär om hjälp med att utforma ett lämpligt
bantningsprogram.
• Tänk på, att om din hund har dåliga leder kanske du
inte kan få den att ”springa av sig de extra kilona”,
därför är det oftast nödvändigt att hålla en viss diet.

Motion på
rätt sätt

Överväg alternativa
motionsformer

• Frekvent men LÄTT motion är en god hjälp,
eftersom det motverkar stela leder och bevarar
rörligheten så att din hund kan förbli aktiv.

• Olika former av sjukgymnastik, fysioterapi och
vattenträning kan hjälpa din hund att bibehålla
sin rörlighet.

• Överväg upphöjda matskålar.

• Hundar med dåliga leder bör inte utsättas för
krävande motionsformer såsom mycket trappor
och långa löprundor.

• Torka hunden noggrant efter bad
eller simning.

• Din veterinär kan hjälpa dig att utforma ett
motionsschema som passar just din hund.

• Hydroterapi blir allt vanligare vid träning av hundar
med ledproblem. Motionsformen utövas i
specialbyggda bassänger som möjliggör säker och
noggrant kontrollerad simning.
• Simning hjälper till att bygga upp muskelmassa
som behövs som stöd för lederna. Det är en
motionsform med låg belastning, och är inte
ansträngande för din hunds leder.

Fråga din veterinär vad
som är bäst för din hund
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• Du kan få mer information
om fodertillskott till leder
hos din veterinär eller på
www.bivet.nu/se

• På hemsidan finns mer information om artros,
frågesvar från en expertpanel och en chatt för
djurägare.
•
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• Fodertillskott till leder kan oftast ges tillsammans
med övriga produkter som din veterinär kan
rekommendera, till exempel läkemedel för kontroll
av smärta och inflammation.

• Gå in på www.hundartros.se – det är gratis att bli
medlem!
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Fråga din veterinär efter dessa
hjälpmedel och mer information.

• Dessa innehåller oftast enbart naturliga
komponenter. De förekommer naturligt i hundens
kropp och ingår som byggstenar i ledernas brosk.
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• Moderna NSAID med god smak (både i flytande
form och som tabletter) gör det enkelt att ge. 		
Flytande medicin är lätt att dosera exakt efter 		
hundens vikt och kan ges på hundens foder.

• Använd checklista! Det är viktigt att bedöma hur
behandlingen med NSAID förbättrar din hunds
livskvalitet. Det är du som djurägare som känner 		
din hund – du är också den som bäst kan se till att 		
behandlingen blir optimal. Det kan du göra genom 		
att observera din hund dagligen och fylla i 		
resultatet i en doskalender.

• Det finns också en patientförening som kan hjälpa
och stötta dig som djurägare med en artroshund.

pa

• Det är viktigt att börja behandla tidigt, för att
minska risken för att svår och långvarig smärta
skall utvecklas.

• Ge varken mer eller mindre! Det är viktigt att din 		
hund får rätt individuell dos – precis så mycket som
den behöver, varken mer eller mindre. Använd 		
aldrig NSAID för humant bruk till din hund. Det kan
vara skadligt för den.

• Din veterinär kanske rekommenderar att du ska
använda ett fodertillskott för lederna, till exempel
Seraquin.
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• NSAID kan fungera mot de smärtor och den stelhet
som din hund kan lida av, och kan förbättra
hundens livskvalitet betydligt.

• Liksom för oss människor reagerar varje hund 		
individuellt på smärta. Detsamma gäller också för
smärtbehandlingen. Varje hund har sitt specifika
behov av läkemedel mot smärta och inflammation.
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Eventuellt rekommenderar din veterinär
behandling med ett NSAID (ett icke-steroidt
antiinflammatoriskt läkemedel) som hämmar
inflammation och som inte är släkt med kortison.
NSAID minskar bildandet av substanser i kroppen
som framkallar inflammation och smärta.

Patientföreningen
Hundartros
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Fråga din veterinär

Överväg
fodertillskott
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Seraquin innehåller glukosamin och kondroitinsulfat, som är byggstenar i brosket och
dessutom gurkmeja, som antioxidant. Du kan få mer information av Boehringer Ingelheim
Vetmedica. www.bivet.nu/se Rådgivning om användning av Seraquin eller andra produkter
kan du få av din veterinär.

Boehringer Ingelheim Vetmedica
Box 467, 201 24 Malmö, tel. 040 23 34 00,
fax 040 97 27 50 			
www.bivet.nu/se
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