Vanliga smittsamma sjukdomar

Kennelhosta
Kennelhosta är den vanligaste smittsamma sjukdomen och påminner om människors
influensa. Det finns en mängd olika sorters kennelhosta, både bakteriella och virus.
Kennelhosta är smittsamt och smittar genom direktkontakt. En hund som har kennelhosta
smittar innan den visar symptom och i ungefär 10 dagar efter att hunden slutat visa symptom,
hunden ska under denna period försöka hållas borta från offentliga platser. En hund med
kennelhosta ska hållas lugn. Om din hund får kennelhosta ska man hålla ett vakande öga,
oftast går kennelhosta över snabbt men i få fall kan det uppstå komplikationer (ex.
lunginflammation).
Man kan vaccinera sin hund mot kennelhosta. Vaccinering för kennelhosta ger inte ett
fullständigt skydd och skyddar inte mot alla sorter av kennelhosta.
De flesta hundar drabbas någon gång under sitt liv av kennelhosta.
Symptom: hosta, kräkningar, nedsatt allmäntillstånd, minskad aptit, feber. Symptomer på
kennelhosta varierar i form och styrka, beroende på vilken sort av kennelhosta och hundens
immunförsvar.
Behandling: Kennelhosta går över av sig själv efter 1 dygn- 3 veckor, utan medicinering. Om
hundens hosta är långdragen och besvärande kan man ge hunden hostmedicin.

Loppor
Loppan är en blodsugande insekt som är 2-6 mm lång. Loppan lever på värddjuret och miljön
runt värddjuret. Det finns olika arter av loppor och alla är inte värdspecifika.
Symptom: Klåda på ryggen, allergisk reaktion.
Behandling: Loppor behandlas med ett antiparasitärt medel. Det är även viktigt att sanera
miljön djuret vistats i.

Löss
Det finns två sorter löss: pälsätande och blodsugande löss. Löss lever hela sina liv på
värddjuren och kan ses som vita, små bubblor på djurets hårstrån.
Symptom: Måttlig klåda i ljumskar, bakom öronen och på halsen,
Behandling: Löss behandlas med ett antiparasitärt medel.
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Magsjuka
Hundar kan drabbas av diverse olika mag- och tarmstörningar, de vanligaste orsakerna till
mag- och tarmsjukdom är: hunden har ätit något olämpligt, eller att hunden blivit smittad av
magsjuka. Om din hund kan vara drabbad av magsjuka är det viktigt att plocka upp efter
hunden när den gjort sina behov.
Symptom: Diarre, kräkningar.
Behandling: Låt hunden vara utan mat 1-2 dygn och ge sedan en skonkost på ex. parboild ris
och vom. Det finns även receptfria kostillskott som brukar hjälpa bra vid dålig mage, vi
rekommenderar Pro Kolin som går att köpa på apotek. Se till att hunden får i sig vätska.
Skulle hunden inte bli bra inom 5 dagar, inte får i sig vätska eller bli sämre ska veterinär
uppsökas.

Noskvalster
Noskvalster är en parasit som finns på nässlemhinnan på hunden. Noskvalster är smittsamt
och smittar genom diretkontakt. Det enda sättet att eventuellt konstatera noskvalster är genom
att söva hunden och spola näshålen med koksaltlösning, det är inte alltid man kan påvisa
noskvalster genom spolning heller.
Symptom: Rinnande nos, nysningar, inåtdragande andningar, nosklåda, halsinfektioner,
fnysningar. Symptomer kan variera och ibland påminna om tonsillit eller kennelhosta.
Behandling: Noskvalster behandlas enkelt med antiparasitärt medel.

Skabb
Skabb är en inflammation i huden. Den vanligaste sorten av skabb är rävskabb. Skabb är
smittsamt och smittar genom direktkontakt eller indirekt kontaktsmitta (genom föremål).
Symptom: Klåda, pälsavfall, inflammerad hud.
Behandling: Skabb behandlas enkelt genom antiparasitärt medel.

Ögoninflammation
Ögoninflammation är en inflammation i hundens ögonslemhinna. Det är en vanlig
ögonsjukdom på hundar och drabbar nästan alla hundar någon gång. Märker man att hunden
är irriterad om ögonen eller svullen bör man uppsöka veterinär omgående.
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Symptom: Rinniga ögon, irritation, röda ögon, svullen ögonslemhinna.
Behandling: Det räcker oftast att rengöra hundens ögon med koksaltlösning morgon och kväll
i några dagar.
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