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Menneskets beste venn
kan skjule mange fiender.
Hunden din vil høyst sannsynlig få innvollsorm i løpet av livet sitt. Du vet bare ikke når, og det er
vanskelig å oppdage. Derfor er det en god rutine å innføre regelmessig behandling med Banminth
– to ganger i året til voksne hunder, oftere til valper og unghunder. Banminth tar effektivt knekken
på de vanligste ormene hos hund og katt, og den er svært enkel å gi. Smør tilmålt mengde på en
brødskive med leverpostei, så er du sikret at din beste venn får i seg det den skal.
Banminth selges reseptfritt på apotek. Spør etter den gule tuben og be samtidig om brosjyre.
For riktig behandling, les pakningsvedlegget nøye.
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Forvent
mer
av veterinæren
Velkommen som leser av
”Dyrlege-posten”.
Som veterinærer får vi stadig
oppdatert informasjon og
kunnskap som vi ønsker å formidle til dyre-eierne. I bladet
finner du mye aktuelt og forhåpentligvis interessant stoff som
angår helsen til våre kjæledyr, og
som kan føre til bedre samarbeid
med veterinæren.
Helsetilbudet for kjæledyr er i
rivende utvikling. Den
ambulerende dyrlegen som reiser
fra gård til gård og hjelper både
produksjonsdyr og kjæledyr har i
større grad måttet overlate
kjæledyrene til moderne
smådyrklinikker. Disse gir også et
mer omfattende og kvalitetsmessig bedre tilbud. Hjemmebesøk
kan være både hyggelig og
lettvint, men det er begrenset hva
man kan gjøre forsvarlig av hensyn til hygiene, utstyr og ikke
minst sikkerhet om noe skulle gå
galt.
Den Norske Veterinærforening
opprettet for et par år siden en
frivillig godkjenningsordning for
smådyrklinikker. Her stilles det
omfattende minstekrav til person-

Dyrebeskyttelsens
katte-kampanje
2000
I løpet av en 14 dagers periode i
november/desember i fjor gjennomførte Dyrebeskyttelsen i
Drammen en vellykket kampanje
for å sette fokus på nødvendigheten av sterilisering/kastrering av innbyggernes katter.

Av veterinær
Ingvild Høva
Erevik

www.aassidendyreklinikk.no
ell, ansvar og rutiner, hygiene,
utstyr, lokaler mv. Hensikten med
ordningen har vært å øke standarden i tilbudet til dyre-eierne. Til
nå er seks av landets dyreklinikker godkjent. Det dreier seg
imidlertid om minimumskrav. Vi
vet at vi bare har sett begynnelsen
på den spissingen av kompetanse
som finner sted på området, samtidig som kravene til kundeservice bare øker.
Dyrebeskyttelsen gjennomførte i
desember en vellykket kastrerings-kampanje for å redusere
antallet hjemløse katter. En slik
operasjon er vanligvis kurant,
men selv ved enkle operasjoner
gjelder det å gjøre narkosen og
oppvåkningen mest mulig skånsom for katten. En av de sakene
vår kirurg Henrik Johnsen virkelig brenner for, er narkose (og
spesielt smertebehandling). Han

har valgt å belyse dette ved et
eksempel fra en vanlig operasjon,
slik han tenker det kan oppleves
fra dyrets side.
Ellers vil du i dette nummeret
finne en orientering om tilbakeførsel av hund og katt til Norge i
forbindelse med reiser. Du vil få
tips om flått, hoggorm og
nesemidd, et stadig aktuelt problem for våre brukshunder. En
artikkel om et nytt hundefôr i
Specific fôrserien, kan du også
lese om. Sist, men ikke minst,
kan du finne en artikkel om
atferd hos hund.
Vi er veldig interessert i kommentarer, forslag til tema og evt.
spørsmål til dette bladet. Disse
kan sendes på e-mail via vår kontaktside på
www.aassidendyreklinikk.no

eller pr. brev.
En stor takk til Leo Animal
Health og øvrige annonsører som
har gjort det mulig for oss å nå ut
til dere på denne måten.
Ha en riktig god sommer !

De fleste dyrlegene i byen sluttet
seg til og gav tilbud om kastrering
av katt til redusert pris. Man
anslår at flere hundre katteiere
benyttet seg av tilbudet. Men det
viktigste var, ifølge Bent
Ellingsen i Dyrebeskyttelsen, at
det ble satt fokus på problemet
med hjemløse katter. Flere og
flere katteiere er med og tar
ansvar ikke bare for sitt eget dyrs
helse, men også for å forhindre de
Forts. side 7
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Flått
til besvær
Flått, skaumann, skaubjønn, kystens vampyr - det er ikke bare
kjære barn som har mange navn.

Det finnes 11 flått-arter i Norge.
Kun to av disse er kjent for å
angripe mennesker: skogflått
(Ixodes ricinus ) og fuglefjellflåtten (Ixodes uriae).
Skogflåtten er utbredt i et belte
langs kysten fra Østfold i sør til
midt på Helgelandskysten i
Nordland. Fuglefjellflåtten
forekommer i de store fuglefjellene langs kysten. Men det kommer stadig nye rapporter om
forekomst av flått midt inne i landet og langt mot nord.

Av veterinær
Merete
Lysaker

www.aassidendyreklinikk.no
hunden å selv oppdage og klø
bort flåtten. En voksen flått suger
blod i ca. 1 uke om den får sitte
uforstyrret. Deretter slipper den
taket og faller av.
Det er særlig nymfene som
angriper mennesket og kan over-

Flått er et edderkoppdyr, som
trives best i fuktig og skyggefylt
miljø, gjerne langs vanndrag i
krattskog og høyt gress. Flåttens
livssyklus har fire stadier: egg,
larve, nymfe og voksen flått.
For å skifte stadium i livssyklusen
kreves et måltid blod. Hele
livssyklusen tar vanligvis 2-3 år.
Larvene er brunlige og har tre par
bein, nymfene er litt større, grå
svarte og har 4 par bein. En voksen flått er rød og svart, men kan
variere i farge ettersom hvor blodfylt den er, fra oransje til grå-blå.
Flåtten sitter i gresset og venter
på at et passende vertsdyr som de
kan klamre seg fast til, skal
komme forbi. Flåtten har ingen
øyne, men kjenner vibrasjoner og
varme. Når de har funnet seg et
vertsdyr, skjærer de seg gjennom
huden med munndelen. Flåtten
utsondrer saliv som bedøver og
klistrer fast parasitten på vertsdyret. Dette gjør det vanskelig for
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Utsnitt foto av Torbjörn
Skogedal/MYRA

føre smitte. Flåtten kan få i seg
ulike smitteemner når den suger
blod fra et dyr og overføre denne
smitten når den på nytt suger blod
hos et annet dyr eller et menneske. Smittekilden finnes fremfor alt hos smågnagere og hjortedyr. Hjortedyr er nødvendige
som verter for voksne hunnflåtter
for at de skal få lagt egg. Man ser
derfor ofte sammenheng mellom
forekomst av hjortedyr og flått..
Flåtten sitter oftest på nedre del
av armer og ben hos mennesket,
men gjerne på halsen og hodet
hos hunder.

Sykdomsrisikoen
I alt 121 forskjellige virus er
assosiert til flått i Europa. I Norge
er det foreløpig kun i skogflåtten
man har identifisert Borrelia-bakterien. I andre land kan den også
forekomme i fuglefjellflåtten.
Skogflåtten kan i tillegg overføre
andre sykdommer, deriblant
Ehrlichiose. Det er først og fremst
ehrlichia og Borrelia som forårsaker problemer hos hunder.
Borreliose, også kalt Lymes sykdom, er den sykdommen som
forekommer hyppigst etter flåttbitt. Av alle borrelioser hos mennesket i Norge forekommer 80 %
i Vestfold, Telemark og
Agderfylkene. Man har funnet ut
at ca. 40-60 prosent av alle voksne flått er bærere av Borreliabakterien og 20-30 prosent av
nymfene. Men langt fra alle som
blir bitt av en infisert flått vil
utvikle sykdommen. I sør-Sverige
regner man risikoen som 1 av
150.

Symptomer på borreliose
og ehrlichiose
Hos mennesket er et av de tidligste symptomene et rødt ringformet utslett rundt bittstedet,
ofte over 5 cm i diameter. Dette
ser vi ikke hos hunder.
Symptomer som tretthet,
ledd/muskel/hodeverk og feber
forekommer derimot hos både
hund og menneske. Behandlingen
er langvarig antibiotika-kur og
prognosen er bedre jo tidligere
behandlingen kommer i gang.

Forebygging og fjerning av
flått
Flåtten er aktiv ved temperaturer
over 4-5 grader Celsius. Sesongen
er av denne grunn fra april til
september i Norge. Den beste
måten å forebygge flåttbårne sykdommer på, er å forhindre flåttbitt. Dette gjelder både for hund
og eier!
Unngå turer i områder der du vet
eller mistenker at det finnes mye
flått.
Kle deg godt når du går i skog og
mark langs kysten, langbukse og
genser.
Kontrollér og kjenn gjennom hundens pels hver dag etter flått.
Kontrollér også deg selv og tøyet
ditt.
De fleste myggmidler reduserer
antall flått som fester seg. For
både hund og katt finnes det flere
preparat som man kan påføres
huden, og som effektivt støter
bort flått fra hele kroppen. Disse
midlene er reseptbelagte og har
gjerne en virkning på 3-4 uker.
De holder i tillegg hunden og katten fri fra lopper og lus. Ta kontakt med din veterinær for
nærmere opplysninger og resept.
Fjern flått som har festet seg raskest mulig. Tidligere har man
antatt at bakterieoverføring ikke
skjer før etter 24-48 timer, men

nyere erfaring tyder på at overføring i blant kan skje allerede
etter noen timer. Olje, fett, neglelakk, bensin og liknende får ikke
flåtten til å løsne raskere.
Ta tak så nær huden som mulig
og trekk flåtten rett ut. Å vri flåtten med eller mot sola har ingen
virkning - munndelen er ingen
skrue.Vær forsiktig så du ikke
klemmer smitteemnene fra flåtten
inn i hunden. Om den myke delen
av flåtten knuses, kan
kroppsvæskene klemmes inn i
såret og øke risikoen for smitteoverføring. Om litt av munndelen til flåtten blir sittende igjen i
huden gjør dette ingenting. Denne
vil normalt avstøtes spontant uten
komplikasjoner. Det vil normalt
oppstå en liten kul i huden der
flåtten har sittet. Dersom du synes
det er vanskelig å få tak i flåtten
med fingrene, finnes det ulike
typer flåttpinsetter å få kjøpt på
apoteket eller hos din veterinær.
Ha de aktuelle symptomene i
tankene de nærmeste dagene etter
et bitt. Får man et ringformet
utslett eller feber i løpet av en uke
eller to bør man oppsøke lege.
Dersom hunden har hatt mye flåttbitt og får feber, nedsatt appetitt
eller blir halt, bør man konsultere
veterinær. Inkubasjonstiden varierer fra få dager til flere uker.
Ha en trivelig
og flåttfri sommer !

Også Ehrlichiose er påvist hos
menneske (2 tilfeller) og hund i
Norge. Denne sykdommen starter
med influensalignende symptomer etter ca. 9 dager. Feber,
nedsatt appetitt og stivhet er vanlige symptomer. Også her er
behandlingen langvarig antibiotika-kur.
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Nesemidd h
Av veterinær Ingvild Høva Erevik. www.aasidendyreklinikk.no

Nesemidd hos hund, Pneumonyssoides caninum, er en parasitt med
stadig økende betydning i vårt hundehold. Det var på slutten av
1980-tallet at vi for alvor begynte å bli oppmerksomme på denne
parasitten her til lands. Forekomsten er stadig økende, i de senere
år har flere tusen hunder blitt behandlet årlig. Bedre kunnskap om
parasitten og større hundepopulasjon, som stadig lever tettere, kan
være noe av årsaken. I Norge ble det i en større undersøkelse påvist
at ca 7 % av hundene var smittet, mens en undersøkelse i Sverige
viste en forekomst på hele 23%.

kontakt. Smitte via bur, hundegårder,
drikke- og matkopper er også mulig.
Utenfor verten kan nesemidden overleve opptil 3 uker hvis miljøet er fuktig og relativt kjølig. Ved varme og
tørke derimot dør den hurtigere.
Kanskje dette er noe av forklaringen
på hvorfor nesemidden er blitt så
utbredt her til lands (og i Sverige).

Jeg håper denne artikkelen kan gi deg som hundeeier økt kunnskap
om parasitten og de problemstillinger som er knyttet til den.
Hvordan ser en nesemidd ut? Hvordan smitter den? Hvor utbredt er
den? Hva slags symptomer skal man se etter? Hva slags behandling
kan gis?

Utbredelse

Livssyklus og smitteveier

Utseende
Nesemidden kan sees med det blotte
øye, men det er ytterst sjelden at man
er så heldig å få et glimt av den utenfor nesehulen.
Den er svært kjapp til bens og forsvinner på et blunk.
Av utseende er den gulhvit med
lange ben. Det finnes både larve- og
voksenstadier av parasitten. Larven
har 3 benpar mens det voksne individet har 4 benpar. Størrelsen på larven er ca 0,7 mm (lengde) mens den
voksne hunnmidden er ca 1-1,5 mm
lang. Den voksne hanmidden er noe
mindre enn hunnmidden. Nesemidden kan bevege seg med en
hastighet på ca 1 cm
i sekundet.

Voksen
Nesemidd.
Foto:
Bjørn Gjerde

Side6 Dyrlege-posten

Livssyklusen hos Pneumonyssoides
caninum er bare delvis klarlagt. Man
vet at den tilbringer hele livet inne i
hodets luftveier hos hunden. Her
lever den i bihulene (sinus frontalis)
og i de innerste delene av nesehulen
(concha etmoidale), og dette forklarer hvorfor den er så sjelden å se på
utsiden av nesehulen. Midden føder
levende avkom (larver), og det antas
at livssyklusen er relativt kort.

Bildet viser et sagitalsnitt gjennom
hodeskallen på en hund. De svarte
feltene angir hvor i luftveiene
nesemidden lever (sinus frontalis,
concha etmoidale). Illustrasjonen er
hentet fra hovedoppgaven:
”Utvikling av metode for bestemmelse av lukteterskel hos hund”
(Rune Fjellanger, 1991)
Nesemidden kan smitte ved at hundene snuser på hverandre. Smitte kan
også forekomme med nesesekret fra
hunder som nyser. Kontaktsmitte er
nok det vanligste, men det er også
antatt at smitte skjer ved indirekte

Tidligere antok man at hundens
nesemidd hadde liten betydning for
hundens helse og at utbredelsen var
svært beskjeden. I 1993 foretok veterinær W. Bredal ved Norges
Veterinærhøgskole en undersøkelse
på nettopp forekomsten av nesemidd
i Norge.
I løpet av et år ble i alt 250 hunder
obdusert og undersøkt for nesemidd.
Hos 18 av hundene (7%) ble midden
påvist. Det var ingen forskjeller i
utbredelse når det gjaldt rase, kjønn
eller alder på hundene. Ved Statens
Veterinärmedisinska Anstalt i Sverige
ble det også samme år foretatt en lignende undersøkelse. Der ble 76 hunder obdusert og av disse var 18 hunder (23%) smittet med nesemidd.
I 1995 ble det påvist nesemidd hos
en rev som ble undersøkt ved Norges
Veterinærhøgskole. Eieren av reven
hadde også flere hunder. Dette er
imidlertid den eneste kjente observasjonen av P. caninum som er gjort
på andre arter enn hund.

Symptomer på nesemidd
De fleste hunder som behandles mot
nesemidd er jakthunder. Dette har
sammenheng med at infeksjon med
nesemidd kan gi nedsatt luktesans.
Midden irriterer slimhinnen i nesen
og det dannes mye sekret. Nedsatt
yteevne hos andre ”arbeidende” hunder kan også være et symptom.
Bihulebetennelse av forskjellig grad
er svært vanlig hos smittede hunder.
Alvorlighetsgraden av betennelsen

hos hund
er avhengig av hvor store mengder
midd hunden er angrepet av. Et annet
symptom som kan forekomme er
”reversed sneezing”. Dette arter seg
slik at hunden drar nesesekret og luft
bakover i svelget og en kraftig
snorkelyd høres. Bukmuskulaturen
jobber kraftig og det ser ut som hunden ikke får nok luft. Av andre symptomer som bør nevnes er nysing,
hoste, asthma-anfall og sporadisk
neseblødning. I noen tilfeller er også
sentralnervøse symptomer observert.
Det er imidlertid viktig å merke seg
at alle de symptomene som her er
nevnt også kan skyldes andre lidelser.
Det er derfor viktig med en grundig
klinisk undersøkelse før en behandling iverksettes.
Ved vår klinikk husker jeg spesielt en
eldre engelsk setter. Hunden ble
innlagt fordi den hadde hatt kraftig
neseblødng i flere dager. Eieren fortalte at hunden i lengre tid hadde
skrantet og at den i de senere år
hadde fungert dårlig på jakt, så
dårlig at den rett og slett hadde måttet bli hjemme. Etter bedøvelse ble
nesehulen inspisert ved hjelp av et
enkelt øreinstrument (otoskop).

pelet hadde hatt nesemidd i flere år,
midden hadde formert seg kraftig og
hunden hadde fått tildels alvorlige
symptomer.

Vanskelig diagnostikk
Vanligvis er er ikke symptomene så
uttalte, ei heller er det vanlig å kunne
se midden inne i nesehulen. Dette er
noe av det som gjør det så komplisert
med nesemidd. Det at den er vanskelig å påvise, har ført til at de fleste
hunder behandles på grunnlag av
mistanke. Av metoder som er benyttet til diagnostikk kan nevnes
skylling av nesehulen mens dyret er
bedøvet. Innånding av irriterende
gasser er også en metode som har
vært prøvet. Rhinoskopi , der man
kikker inn i nesehulen med et spesielt
instrument er en tredje metode. Alle
disse måtene å diagnostisere
nesemidd på har sine svakheter. De
er dyre og tidkrevende. Dessuten kan
et negativt funn ikke utelukke smitte.
En blodprøve for å kunne diagnostisere nesemidd er ønsket. I Sverige er
det nylig rapportert om forsøk der en
har lyktes i å finne frem til en serologisk test som kan påvise antistoff
mot nesemidd.

Behandling

Nesemidd-larve Foto: Bjørn Gjerde

Inne på neseslimhinnen var det en
hel koloni hvite små nesemidd som
kravlet rundt. Hunden ble behandlet
mot midden, neseblødningen
opphørte og siden fungerte den
utmerket på jakt i flere sesonger. Det
kan tyde på at hunden i dette eksem-

Man benytter såkalte antiparasittære
midler til behandling av P.caninum
hos hund. Det kan gis som injeksjon
(ivermectin) eller i tablettform
(milbemycin oxim). Begge
behandlingsformene krever gjentatt
behandling (2-3 ganger). Injeksjon
med ivermectin har imidlertid i noen
tilfeller gitt bivirkninger, spesielt hos
collierasene. Derfor er milbemycin
oxim-tabletter det foretrukne alternativet. Har du flere hunder og
nesemidd påvises hos en av dem, bør
alle behandles.

Dyrebeskyttelsens kattekampanje 2000
Fortsettelse fra side 3
lidelser og problemer de
uønskede kattungene utsettes
for. En katt kan fort bli opphav
til 20-30 individer om man ikke
sørger for prevensjon.
Flokkdannelse og økt smittefare
kan fort bli resultatet av uønsket
formering. Mange av disse kattene lever under uverdige
forhold med sykdom, lidelser
og lite mat.
I tillegg til kastrering ble også
mange dyr ID-merket, de fleste i
øret. Dette er en enkel måte å
gjenfinne eieren av bortkomne
katter. Ved å investere i kattenes
ve og vel økes etter hvert kattens status i samfunnet, påpeker
Ellingsen.
Men det gjøres langt i fra nok.
Han ønsker seg flere medlemmer og etablering av et eget
lokkallag innen
Dyrebeskyttelsen. I tillegg er det
et skrikende behov for å
opprette et midlertidig mottak
for katter i nød, aller helst private hjem som kan tilby et
oppholdssted inntil varig
omplassering kan finne sted.
Informasjon innen kattehold er
på mange måter et forsømt
område. Her må også vi veterinærer bli flinkere. Men husk at
som katteier er det mye du selv
kan gjøre. Har du f.eks. fått et
kull kattunger (planlagt eller
ikke), sørg for å informere de du
omplasserer kattene til, om nødvendigheten av sterilisering/kastrering. Hunnkatter anbefales
inngrepet ved ca 6 mnd. alder
mens hannkattene kastreres ved
8-9 måneder.
Lykke til !

(Artikkelen er også publisert i Canis
nr. 1, 2001).
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Atferd
og
Atferd og samspill e
Per Jostein Matre og Rita Kylling
har gitt ut flere bøker om atferd
hos hund. Per Jostein arbeider
for tiden med et prosjekt for
minehunder i regi av FN. Rita og
Per Jostein tilbyr atferdskonsultasjoner i et samarbeid med
Åssiden Dyreklinikk. De kan
treffes onsdager mellom kl. 20
og 21 på telefon 92 85 17 80 (ikke
i juli), eller du kan henvende
deg til klinikken.
” Vi skulle gjerne ha visst mye
mer da vi gikk til anskaffelse av
hund.”
Utsagnet er vanlig å høre når
noen har kommet i den situasjonen at hunden deres byr på problematisk oppførsel, eller rett og
slett når de vanlige utfordringene
i oppdragelsen kommer.
” Jeg vet godt hva jeg har gjort
galt og skulle vel oppdratt den på
en helt annen måte.”
Dårlig samvittighet og skyldfølelse med tro på at det er ens
egen feil er også en vanlig oppfatning når noe har gått galt.

Av Per Jostein Matre
og Rita Kylling

mottagelig for andres råd, spesielt
om noe går galt.

www.aassidendyreklinikk.no

De vanligste rådene fra menigmann og kvinne går ut på å være
mer konsekvent, ikke gi etter, vise
hvem som er sjefen og fortelle
hvor grensene går. Rådene er
mange ganger vel ment og velkjente fra andre områder, for
eksempel overfor barn.

Utsagnene kan stå som illustrasjon på noe av det vi erfarer
når folk henvender seg for å få
råd om oppdragelse eller råd om
hvorledes de kan endre hunden
sine væremåter. Noen ønsker bare
rett og slett å finne ut om det er
håp for hunden og mulighet til å
kunne ha et godt liv sammen med
den firbente vennen.
De siste 15 årene er det blitt vanligere å oppsøke hjelp når hunders atferd er problematisk.
Likevel prøver de fleste i lengste
laget selv. Flere forteller at de har
fått mange råd. Om man ikke har
hatt hund før, er man spesielt

Foto: Vidar Langeland, fra boken
”Hundens beste venn” (Matre, Kylling,
Fjellanger 2001)
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De færreste tenker over at atferdsendring og atferdsproblem for
eksempel kan være resultater av
kroppslige tilstander og sykdom.
Kanskje det er den grunnleggende
årsaken til at atferden har utviklet
seg som den har gjort.
Sammenhengen mellom kroppslige problemer og atferdsendring
er velkjent, undervurdert og
underdiagnostisert. Skal man ta
denne kunnskapen på alvor må et
nært og tett samarbeid mellom
veterinæren, hundeeieren og trener fungere.
Det er mange årsaker til at atferdsproblemer oppstår. Noe kan ha
sitt utgangspunkt i tidlig valpealder, helt fra tiden med tispemor
og resten av kullet. De færreste
tenker over at hunder utvikler seg
særdeles raskt som sosiale og
kommunikative individer. Når de
leveres som 8 – uker gamle valper
er de på mange måter fullt
utviklet som sosiale og samhandlende vesener. Tispens væremåter, kullets størrelse, omgang
med mennesker og andre hunder i
tidlig valpealder kan ha betydning
for atferdsutviklingen. Skal man
ta denne kunnskapen på alvor, er
det viktig å vite noe om kullet,
om tispen og om de opplevelsene
og tidlig-erfaringene valpen har
vært utsatt for før man gir gode
og velmenende råd.

samspill
r så mangt
Samspillet mellom hund og eier
kan fungere dårlig på mange
måter. En av de vanligste samspillproblemene er at hunden
gjennom mange og repeterende
erfaringer langsomt lærer eiers
forsignaler til hendelser som skal
komme. Dette kan for eksempel
være at eier sier “nei”, “kom”
eller “hit”, og hunden strekker
hals og ser etter det som nå skal
komme. Oftest er det en annen
hund eller et menneske. Eier vil
ikke at hunden skal oppføre seg
uskikkelig eller ufint og prøver å
avverge situasjonen som er i ferd
med å bygge seg opp. Noen
ganger er resultatet at hunden
settes i gang med utagerende og
sjenerende atferd. Stikk motsatt
av det eier ønsker å oppnå. Skal
man ta på alvor kunnskapen om
at vi forsterker hverandre gjensidig i samspillet med hverandre,
er det viktig å identifisere problemet, informere om sammenhengen og at slikt endringsarbeid kan
ta tid. Eier må selv bli klar over
hva han/ hun gjør, ville gjøre noe
for å endre egen væremåte, prøve
ut og finne hva som nytter og
ikke minst bryte vaner og
etablerte mønstre. Noen er kanskje så pass engstelige for hva
hunden skal finne på å gjøre at

sin måte ber om godt vær, eller
ved å gjespe viser oss at den
synes vi er for strenge.
Kunnskapene om hunders
kroppsspråk og samspill med
andre hunder og eier bør alltid
være en del av grunnlaget for de
råd som gis.

Foto: Vidar Langeland, fra boken
”Hundens beste venn” (Matre, Kylling,
Fjellanger 2001)

det er veldig vanskelig å bryte
vanen. Da skal eier kunne forstå,
kunne bruke tid og bli trygg på
hvorledes atferd og samspill kan
endres.
Hunders sosiale og kommunikative væremåter er sammensatte og
finstemte. Kroppsspråket er
avansert og uttrykker det meste av
følelser, fra heftige og voldsomme atferdsuttrykk til små signaler, hvor et øyekast og en liten
berøring med snuten kan fortelle
det meste.
Hunder bruker kroppsspråket
sammen med oss i hver situasjon
hver eneste dag. Vi mennesker er
ikke alltid like klar over dette. At
gjesping i en situasjon med krav
eller kjeft forekommer, forbinder
vi kanskje ikke med at hunden på

Flere skulle ha visst mer, mange
trenger ikke å ha så dårlig samvittighet. Det handler ikke om å
tildele skyld. Mye av det som
oppleves problematisk ved dyrets
atferd kan forandres. Vi vet og at
forandring skjer som følge av at
samspill endres, noe som betyr at
skal en endre seg, må ofte den
andre endre seg også.
Tilstrekkelig informasjon og gode
kunnskaper på forhånd kan forebygge mye. Når først problemet
er der, må årsakene til problemet
finnes og hjelp kan dermed gis til
å kunne leve bedre med problemet eller til å kunne endre det.
Kunnskaper må kobles sammen
og kunne omsettes til hverdags livet for folk flest. Veterinær,
atferdsviter og eier har gode
muligheter for sammen å finne ut
av hva problemet er og hvorledes
det kan løses. Å motta råd skal
ikke være et nederlag, heller en
mulighet til å se fremover.

Årets
hundeboknyhet!
for alle hunde-eiere
H.A.L.S. forlag
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Narkosedagen
– Simba forteller
Min gråpus Simba ble kastrert for
noen år siden. Vi lar Simba fortelle:
- Jeg er blitt stor nå. Løper ut så snart
jeg kan og sjekker nærområdet. Har
fått mine trær og bed som må markeres. Har også funnet en fin plass
inne hos mine mennesker der jeg
markerer. Jeg har begynt å jage bort
andre hannkatter og noen ganger må
jeg slåss! ”Damebesøk” derimot, er
koselig…..
Når våre katter oppnår en viss vekt
og lysperioden per døgn er lang nok,
blir de kjønnsmodne.
-

Nå blir jeg plassert i ett større bur.
Her er det sandkasse og myke tepper.
Får undersøke denne plassen og se
om det skjer noe. Nei, her skjer
ingenting. Jeg legger meg å sover litt.
Alle dyr som kommer til større
klinikker plasseres, etter en klinisk
undersøkelse, i eget stort bur der de
”bor” under klinikk-oppholdet. På
grunnlag av den kliniske undersøkelsen bestemmer anestesiansvarlig
veterinær hvilken narkose som skal
anvendes.
De fleste pasientene undersøker etter
ankomst sitt nye bur nøye og ser hva
som skjer rundt dem. Normalt er det
veldig lite, bur-rommene er like stille
og fredelige som sengeavdelinger på
ett sykehus. Når de finner ut at det
ikke hender så mye, legger de fleste
seg og sover.

Av veterinær
Henrik
Johnsen

www.aassidendyreklinikk.no
Hvem? Hører noe… Lyder….
Zzzzzzzzz……….
Når pasientene sovner inn, er hørselen den siste sansen som forsvinner.
Klinikker bør legge stor vekt på lavt
lyd- og aktivitetsnivå i de lokaler der
pasienter skal sovne og våkne.

Hjemme sover jeg i buret mitt. Der er
det ro og fred. Og normalt er døren
alltid oppe. I dag tidlig var den stengt.
Fikk ikke komme ut og spise engang.
Og så måtte jeg med på biltur!

Katter får i dag normalt sett én
sprøyte som gir god anestesi uten å
gå ”omveien” om beroligende
medikamenter først.

Min katt har sitt transportbur som
egen ”hule” Der sover han og hviler
seg. Når vi skal reise, lukker vi bare
buret og tar det med oss. Selv om
Simba ikke er vant med bilkjøring,
går det bra. Han er jo i sin private
”hule”!
Pasienter som skal i narkose, skal
ikke spise på operasjonsdagen. En
full mage trykker på mellomgulvet
og gjør at pasienten puster dårligere
enn nødvendig i narkose.
Mageinnhold kan også komme opp i
munnhulen og ned i lungene. Dette
kan gi stygge lungebetennelser.

Først når pasientene ligger i god
narkose gjennomføres det planlagte
inngrepet. Da narkoser generelt
påvirker kroppen negativt (nedsatt
blodtrykk og sirkulasjon, mindre
effektiv pusting etc), er det viktig å
overvåke pasienten nøye. Vi har eget
personal som tar narkoseovervåking.
Ved siden av det som personalet
observerer på pasienten direkte,
brukes avansert overvåkingsutstyr for
å se om pasienten har det bra under
narkosen. Overvåkingen gir oss også
en mulighet til å styre en narkose
bedre og vi ser fortere om noe går
galt.

- Da vi kom fram, oppførte ”pappa”
seg hjemmevant. Er det her han
tilbringer dagene når han ikke er
hjemme? Det lukter andre dyr og mye
fór her. Lurer på hvor vi er?
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– Oj, nå kom ”pappa” igjen. AU, ikke
stikk meg i nakken. Tulling! Hva var
det godt fo…………Zzzzzzz…………
Når pasientene har funnet roen i
buret og tiden nærmer seg for
operasjon, får de noen sprøyter. Alt
etter hvilken bedøvelse anestesiansvarlig veterinær har valgt, kan det
være et beroligende medikament
eller et medikament som gir en fullverdig narkose. Alle pasienter skal
også få medikamenter mot smerte.
På vår klinikk anvender vi flere
preparater som utfyller hverandre.
Vi legger stor vekt på behandling av
smerter og holder oss oppdatert for å
kunne gi så fullverdig behandling
som mulig.

Kort og godt: god planlegging og god
overvåkning gir en sikrere narkose!

kan lufttemperatur og –fuktighet
styres meget nøyaktig.

Når pasientene er såpass våkne at de
kan gå selv og med ”sine fulle sinn”
oppfatter hva som skjer rundt dem, er
det forsvarlig å sende dem hjem. De
har da fremdeles en del farmaka/
medisin igjen i kroppen som må
brytes ned. Det kan ta opptil noen
dager før ALL medisin er ute av
kroppen, men normalt er de oppegående som vanlig dagen etter en
narkose. På gamle pasienter tar det
oftest betydelig lengre tid, selv med
en riktig anpasset narkose.

- Der hører jeg ”pappa” Oj, litt tung i
hodet. Alt ser litt merkelig….
Zzzzzzzzzzz……

Først når de er nesten helt oppegående er det bra med et fullt måltid.
Min Simba kunne nok ha fått litt
”nattmat” sent etter hjemkomsten,
men jeg valgte å vente til neste dag.
Først da var han så oppegående at jeg
syntes det var riktig med fullt måltid.
Sulten var han!!!

- Au. Hvem stakk
meg………Bite??………
Zzzzzzzz………
En del av de midler vi bruker i en
narkose, kan reverseres (”motgift”/
”oppvåkningssprøyte”). Ofte benytter vi oss av den anledningen om vi
kan få en mer kontrollerbar oppvåkning på den måten.
Lyder…..
Hva hendte?
Hvor er jeg?
Hvem er jeg??
Hva ligger jeg i? Zzzzzz………
Når pasientene våkner, går de gjennom lignende stadier som når de
sovnet. Tilstanden er forbundet med
forvirring og normal oppførsel kan
ikke forventes. Flere eiere som har
vært nødt til å ta med seg pasienter
hjem for tidlig etter en narkose, kan
fortelle om ubehagelig oppførsel hos
sine dyr som de ikke forstår. Noen
eiere er også blitt bitt av sine dyr. I
sin forvirrethet skjønner ikke dyret at
det er eieren som bøyer seg fram for
å kose og så føler de seg truet og
hugger i ”selvforsvar”. Klinikker bør
ha egne lokaliteter der pasientene kan
våkne under tilsyn.
- Oh, nei, må slutte å sove…. Så
trøtt.. Så godt og varmt det er her.
Bra. Jeg fryser. Zzzzzzz…
Når en pasient legges i narkose, fungerer temperaturreguleringen i kroppen dårlig. Nedkjøling er et problem
som må tas alvorlig. Lav kroppstemperatur under og etter operasjon forlenger tiden det tar før pasienten blir
frisk. Under operasjon brukes
varmeregulering i operasjons-bordet.
Da spesielt våre mindre pasienter har
størst problem med lav kroppstemperatur etter narkose, bruker vi
kuvøse under oppvåkningen. Her

- Aah! Nå klarner det litt. Har tungt
for å røre meg. Ligger tydeligvis i en
gjennomsiktig, stor boks med rare
åpninger. Deilig varmt. Fryser mindre nå. Tror jeg sover litt til. Kjenner
meg bedre nå. Merkelig følelse ”der
bak”, da. Hva har skjedd?
- Nå føler jeg mer mer utvilt. Og der
kommer ”pappa”. Med buret. Mitt
bur! Herlig. Den plassen kjenner jeg
godt. Der er det tryggt. Min egen
hule!! Har litt merkelig følelse i kroppen fremdeles, men kjenner at jeg
har kontrollen igjen. Var litt rart å
våkne på en så uvant måte.
Småfrysen og uten å ha kontroll over
kropp og sinn. Varmen og roen der
jeg lå og våknet var deilig.
Lurer på hva som har skjedd.
Kjennes veldig merkelig ut ”der
bak”!!!!
- Endelig på vei hjem. Håper jeg får
mat Er litt sulten nå. Men kroppen
kjennes fremdeles merkelig ut og
hodet er tungt. Får ikke med meg alt
som skjer rundt meg. Tror jeg!
- Hjemme. Og ingen mat. Bare litt
vann. Er jo litt tørst. Får lov å være på
badet i buret mitt med varme i gulvet
og dempet lys. Bra at buret står litt
opp fra gulvet. Ellers hadde det blitt
for varmt. Tror jeg sover litt til.

- Obs! Nå går jo solen opp! Har jeg
virkelig sovet hele natten? Er maten
satt fram?? JA! Nam!

EPILOG
”Simba” var i god form dagen etter
kastreringen. Såret tørket fint inn og
han slikket seg ikke. Etter noen dager
fikk han lov å gå ut igjen. Han var
litt furten for stengt dør, men katter
med sår liker jeg å ha i huset.
Han har blitt mer hjemmekjær nå.
Holder seg mer rundt huset og noen
hundre meter ut i terrenget. Ikke som
før. Da prøvde han å bygge opp et
kjemperevir for kamp og parring!
Har heller ikke så mye sår og kampskader som han ville hatt ukastrert.
Han har ikke gått opp i vekt. (Men så
leser jeg på pakken hva han skal ha;
mer får han ikke. Selv om han tigger!)
Ellers har han ikke endret seg mye.
Han er fremdeles den sære katten
som vi i familien er så glad i. Barna
er også glad for at jeg har ”operert
han” som de sier. Før så de han flere
ganger i bilveien; nå går han ikke så
langt.
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Vi reiser med vår
Av veterinær Henrik Johnsen www.aassidendyreklinikk.no
Hvis du skal til utlandet med ditt
kjæledyr, bør du ta kontakt med
ambassaden til det landet du skal
reise til. Ingen land har noen formelle krav for utreise, men mange
land stiller spesielle krav for
innreise!
Når du vil hjem til Norge fra utlandet
med din hund eller katt, er det en del
krav fra landbruksdepartementet som
må oppfylles. Informasjonsbrosjyren
deres finnes på http://www.dyrehelsetilsynet.no/norsk/faktaark/
De fleste større dyreklinikker har
denne brosjyren til utdeling. Kravene
er litt forskjellig alt etter hvilket land
dyrene kommer ifra. Landene deles
i 6 kategorier:
Kategori 1: Innførsel fra Sverige og
reindriftshunder fra Finland brukt i
samsvar med reinbeiteavtalen.
Kategori 2: Innførsel etter transittreise gjennom Finland.
Kategori 3: Innførsel fra rabiesfrie
EU/EFTA-land.
Kategori 4: Innførsel fra rabiessmittede EU/EFTA-land samt
Svalbard og Jan Mayen.
Kategori 5: Innførsel fra rabiesfrie
land utenfor EU/EFTA-området.
Kategori 6: Innførsel fra rabiessmittede land utenfor EU/EFTAområdet.

Til og fra Sverige
Mellom Sverige og Norge er det i
dag ingen problemer med å reise over
grensen med hund eller katt.

Hjem fra kontinentet
Når vi drar på en ”normal” ferie
til det europeiske kontinent, er vi
i land som omfattes av kategori
3 & 4.
Det mest kjente kravet er at våre dyr
må være vaksinert mot rabies, (”hundegalskap”). Det forlanges også at
dyrene skal behandles med et spesielt
ormemiddel to ganger. Første gang
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senest 10 dager før hjemreise og
deretter senest 7 dager etter ankomst
til Norge. Disse behandlingen skal
gjennomføres hos veterinær, noe
mange ikke er klar over.
De svenske reglene er ikke helt lik de
norske. Dette bør dyreeiere som skal
avslutte reisen fra kontinentet via
Sverige tenke på. Da ”importeres”
dyret til Sverige og må oppfylle de
krav svenske myndigheter stiller!
Svenskene godkjenner ikke de norske
papirene men forlanger et godkjent
”införselsintyg” fra svensk jordbruksverk. (www.sjv.se informerer
utførlig. Noen klinikker på har også
denne informasjonen skriftlig).
Men det er flere hensyn å ta:

Identitetsmerking
Alle dyr som skal inn til Norge, må
være ID-merket. ID-chip er det vanligste og letteste i dag. Det er en
liten glassylinder som settes under
huden (venstre side på halsen) med
en stor sprøytenål. Chip’en settes
uten bedøvelse og dyrene reagerer
som når de får en normal sprøyte!
Chip’en skal være godkjent etter
FECAVA- eller ISO-standard. De
aller flest chip’er på dagens marked
er det. Øretatovering er også godkjent. Selve øretatoveringen er
smertefullt og dyrene må legges i en
lett narkose.

Rabiesvaksinering
Dette er det kravet de fleste kjenner
til. Grunnvaksineringen består av to
sprøyter med ca 4 ukers mellomrom.
Minimum 120 dager (og maksimum
360 dager) etter siste sprøyten tas en
blodprøve. Denne analyseres på
spesielt godkjente laboratorier.
Analysen viser om pasienten har en
bra nok immunitet mot mulig rabiessmitte.
Når et godkjent prøveresultat foreligger etter en til tre uker, fyller veter

inæren ut de nødvendige attester som
skal følge dyret på reisen.
Hele prosedyren tar så lang tid at det
anbefales å begynne minst et halvt år
før man vil dra sørover.
Den som kommer til Norges grenser
uten papirene i orden, må belage seg
på karanteneopphold til sitt kjæledyr.
Det er kostbart.

Parasitter
Parasitter tenker vi mindre på når vi
drar sørover. Hunden og katten er jo
vaksinert! Men hvorfor stiller da
myndighetene så strenge krav til
ormekur når vi skal hjem? Svaret er
echinococcose (bendelorm), spesielt
echinococcos multilocularis, ”revebendelorm”. Denne parasitten har vi
ikke i Skandinavia, men den finnes
på kontinentet, også nord for Alpene.
Om mennesker får i seg denne parasitten, setter den seg på leveren og
begynner å dele seg. Behandlingen
er meget vanskelig (levertransplantasjon!) og er uten behandling
dødelig. Hvert år dør flere mennesker i Europa på grunn av denne
parasitten. Det eneste effektive og
godkjente middelet som dreper denne
parasitten i våre dyr, er Droncit‚
Drontal eller Drontal comp.

e dyr til utlandet
Jeg har selv venner i Tyskland som
synes det er en trivelig luksus å
komme til Norge å spise blåbær
(råe!!!) ute i skogen. Hjemme i
Tyskland gjør de helst ikke det, blant
annet på grunn av denne parasitten.
Det finnes også en del andre parasitter på kontinentet som vi helst ikke
vil ha i Skandinavia, så det finnes
meget gode grunner til å ta ormekuren alvorlig når vi reiser hjem.

Flått, lopper og lus.
På kontinentet har de flere typer flått,
lopper og lus. Og de sprer flere sykdommer enn hos oss. En del av disse
sykdommene kan være problematiske
for mennesker også. Og noen kan
være livstruende for våre dyr. Det
beste rådet er å ha Exspot på hunden
og FrontLine eller Tiguvon på katten.
En flåttfjerner hører med i bagasjen.
På kontinentet får man kjøpe mange
artikler (halsbånd, sprayer, løsninger
med mer) som skal forhindre at disse
småkrypene finner seg til rette på
våre dyr. Effekten til flere av disse
artiklene kan man stille seg meget
tvilende til.

snuser rundt. Unngå kontakt med
fremmede dyr (gjelder også oss
mennesker!).
Husk at Exspot mister effekten
fortere når hundene bader.
Undersøk dyrene daglig, fjern flått.
Ta med et lite reiseapotek til Pus
eller Fido som kan inneholde:
• Reisesykemedisin
• Øyebadevann
• Ørerens
• Midler mot diarré
(spør veterinæren)
• Desinfeksjonsmiddel (for
eksempel Pyrisept)
• Pinsett (for å fjerne torner
og så videre)
• Middel mot flått (kontakt veter

inæren hjemme, reseptbelagt!)
• Om dyret står på medisin: nok
medisin for hele reisen
Andre ting som hører med på reisen:
• Internasjonalt vaksinepass
• Adresselapp i halsbånd med
kontaktadresse under ferien

• Halsbåndmerke som viser at
dyret er merket med Chip
• Vannskål med skvulpekant
for reisen
• Matskålen
• Plastposer til hunden!!
• Privat teppe å sove/hvile på
• Fór for hele reisen
• Leketøy hjemmefra
• Transportbur som dyret kjenner
Prøv å få med ”personlige ting”
hjemmefra som skåler, tepper og så
videre. Våre dyr liker å ha det ”som
vanlig”. Skal de ut på reise vil disse
gjenstandene skape litt hjemlig
atmosfære. Min katt sover fast i sitt
transportbur! Når vi skal ut å reise,
stenger vi døren på buret. Katten
reiser da i sin ”private seng” og har
heller ingen problemer med å finne
seg til rette underveis. Der buret
står, der er ”hjemme”! Det private
hvileteppet til min hund er også
alltid med på reisen. ”Plass” er da
der teppet ligger!
God tur !

Andre sykdommer
Nedover i Europa har de også mange
andre sykdomsfremkallende smittestoffer for mennesker og dyr. Spesielt
sør for Alpene må vi og våre dyr
forholde oss til mange flere smittestoffer enn her hjemme. Rundt
Middelhavkysten er også myggen en
viktig smittebærer av sykdom.
En del veterinærer nord for Alpene
anbefaler å la husdyrene være
hjemme når familien skal til spesielt
utsatte områder rundt Middelhavet.

Noen enkle forholdsregler
Ha med fór hjemmefra. Ikke gi
dyrene matrester. Hold hunder &
katter i bånd når dere er ute. Prøv å
kontrollere hva de får i seg når de
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Ormebitt
Det er relativt vanlig i sommerhalvåret at hunder og katter blir
bitt av huggorm. Det er ikke alltid
like lett for ”Fido” og ”Pus” å forstå
at disse morsomme bevegelige
”pinnene” kan gi livstruende skader
dersom uhellet er ute.
Ormebitt er som regel farligere for
hund og katt enn for mennesker.
De har mindre kroppsvolum å
fordele giften på og blir oftest bitt i
hode og hals slik at luftveiene kan
svulne igjen.
Giften i ormens spytt fører til
skader på kroppens blodkar og
forårsaker blødninger og hevelser.
Giftstoffene kan også gi skader på
lever, nyre ,milt og bukspyttkjertel.
Skader på hjertemuskelen kan oppstå flere dager etter selve bittet.
Dersom man ikke ser at dyret blir
bitt, er det vanligvis hevelsen på
bittstedet man oppdager. Klipper
man bort pelsen, ser man ofte to
hull etter ormens tenner. Hunden
eller katten blir som regel også
slapp og uvel. Det er faktisk ikke
helt uvanlig at hunder dør av huggormbitt. Ofte utvikles sjokk.
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Dette innebærer et akutt og dramatisk blodtrykksfall med påfølgende
sirkulasjonssvikt og kollaps. Dette
kan føre til dødsfall liksom hevelser
som tetter til luftveiene.
Det kan virke som om katter tåler
ormebitt bedre enn hunder. Dette
kan ha noe med hunden og kattens
ulike ”undersøkningsmetoder” å
gjøre. Katter prøver ofte å fange ett
bytte ved å slå med poten, hunden
derimot, har større tendens til å
”stikke nesen” bort i ting den vil
undersøke.

Hva man skal gjøre
Hvis du er vitne til at hunden eller
katten blir bitt av orm, skal du
holde dyret i ro. Hvis det er en
liten hund/katt, bør den bæres for
å hindre at giften spres i kroppen.
Det er mulig å få resept på kortisontabletter hos veterinæren.
Dersom man gir disse tablettene
umiddelbart etter bittet reduseres
faren for sjokkutvikling og hevelser.

Av veterinær Merete Lysaker
www.aassidendyreklinikk.no
Det finnes også spesielle små
beholdere til tablettene, som man
for eksempel kan feste i halsbåndet
til hunden eller på nøkkelknippet
slik at man alltid har de for hånden
om uhellet skulle være ute. Men
husk at selv om hunden har fått
tabletter, trenger den rask dyrlegebehandling. Tablettene erstatter
ikke dyrlegens behandling.
Hos veterinæren blir dyret grundig
undersøkt. En eventuell sjokkbehandling innledes, og hunden vil få
kortison og pencillin. Kuren fortsettes hjemme av dyreeier. Ved
hjelp av en blodprøve kan man
kontrollere om indre organer er
skadet.
Det er også viktig at dyret holdes i
ro et par uker etter bittet, spesielt
med tanke på at skader på hjertemuskel og lever kan oppstå en god
stund senere.
Et huggormbitt må alltid vurderes
som svært alvorlig!

Hvorfor din hund ka
annet enn et or
og DHA). Disse fettsyrene er nødvendige for optimal hjertefunksjon
og dannelse av cellemembraner i
hele kroppen, og dermed også
huden. De er også nødvendige for
at hjernen, synet og reproduksjonssystemet skal kunne fungere optimalt.
SPECIFIC CΩD Eicosa er tilsatt
ekstra høyt innhold av omega-3
fettsyrer. Dette er gjort fordi vitenskapelige studier har vist at de gir
store helsemessige fordeler, inklusiv god hud- og pelstilstand.

SPECIFIC CΩD Eicosa Høyt innhold av omega-3 og omega-6 fettsyrer.
Selges eksklusivt av veterinærer.

Sprat

– og hvorfor din hund
kan ha fordeler av et
fôr som har høyt
innhold av omega-3
og omega-6 fettsyrer.

logiske prosessen som er av betydning for god hud- og pelstilstand.

Nedenfor vil du finne svar på hvorfor din hund kan ha fordeler av å
bruke SPECIFIC CΩD Eicosa, alt
fra hvordan fôret smaker til hvordan det kan holde hud og pels i
helsemessig god tilstand.

Leo Animal Health har utviklet
SPECIFIC CΩD Eicosa for at hunden skal få i seg tilstrekkelige
mengder omega-3 og omega-6
fettsyrer, slik at pels og hud holdes
i helsemessig god tilstand.

Hva er det som gjør SPECIFIC
CΩD Eicosa forskjellig fra
andre fôr?
SPECIFIC CΩD Eicosa inneholder
store mengder omega-3 fettsyrer fra
fiskeolje og omega-6 fettsyren
GLA (gamma linolen syre) fra
planten agurk urt. Disse fettsyrene
spiller en nøkkelrolle i den bio-
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SPECIFIC CΩD Eicosa inneholder
større mengder av disse fettsyrene
enn noe annet fôr på markedet.
Forskning har vist at som for oss
mennesker, får heller ikke hunden i
seg nok fettsyrer i vanlig fôr.

Hva er fordelen med omega-3
fettsyrer?
Interessen for omega-3 fettsyrer
startet ved at man oppdaget at eskimoene på Grønnland, som spiser
mye fisk, var lite utsatt for en rekke
sykdommer.
Fiskefett inneholder viktige flerumettede omega-3 fettsyrer (EPA

Hva er fordelen med å bruke
omega-6 fettsyren GLA fra planten
agurk urt?
Fettsyren GLA er effektiv i forbedring av hud- og pelstilstander.
Vanligvis kan hunden selv produsere GLA fra linolen syre, noe
som finnes i store mengder i mange
vegetabilske oljer. Men enkelte
hunder mangler denne egenskapen.
Selv om fôret inneholder store
mengder linolensyre er det derfor
ikke alltid garantert at hunden selv
produserer GLA.
Hvor spesielt er innholdet av fettsyrer i SPECIFIC CΩD Eicosa?
Normalt inneholder vanlig vedlikeholdsfôr til hunder små mengder av
de viktige fettsyrene EPA og GLA.
Innholdet av GLA i SPECIFIC
CΩD Eicosa er mye høyere enn i
vanlig vedlikeholdsfôr og også
høyere enn innholdet i andre spesialfôr som selges av veterinærer.
Mengde GLA i SPECIFIC CΩD
Eicosa er så høyt at man ikke har

an ha behov for noe
rdinært hundefôr…
god hud- og pelskvalitet.
• Proteiner av høy kvalitet (fisk og
egg) for sunn muskelmasse og
velfungerende indre organer.

Borage Plant

behov for å gi tilskudd av fettsyrer.
I tillegg til store mengder GLA
inneholder SPECIFIC CΩD Eicosa
store mengder av den viktige
omega-3 fettsyren EPA. Innholdet
av EPA er mye høyere enn i noe
annet fôr, og kan best sammenlignes med mengden EPA i eskimoenes fiskerike kosthold.
Høyt nok innhold av den fordelaktige GLA? Ja!
Selv om omega-6 fetsyrer finnes i
mange vegetabilske oljer kan ikke
alle hunder omdanne de til GLA.
Dette vil kunne føre til en mangeltilstand, uansett hvor mye hunden inntar av denne fettsyren.
Leo Animal Health har tilsatt agurk
urt olje som inneholder rikelig med
"ferdig-til-bruk" GLA.
Høyt nok innhold av EPA? Ja!
SPECIFIC CΩD Eicosa inneholder
mye større mengder ev den fordelaktige omega-3 fettsyren EPA fra
fiskeolje enn alle andre produkter
på markedet.
Hvilke andre næringsstoffer er det i
SPECIFIC CΩD Eicosa som har
positiv innvirkning på hud og pels?
I tillegg til de spesielle fettsyrene
inneholder SPECIFIC CΩD Eicosa:
• Høyt innhold av vitamin A, D, E
og B kompleks. Selen og zink for
å styrke immunforsvaret, samt gi

Hvordan smaker fôret?
Smaksforsøk utført av Leo Animal
Health, både på egne hunder og
hunder i hjemmemiljø, viser at
SPECIFIC CΩD Eicosa har meget
god smakelighet.
I tillegg viser forskningsbaserte
fôringsforsøk at fôret er svært godt
fordøyelig.
Hvilke hunder vil ha størst fordel
av SPECIFIC CΩD Eicosa?
• Hunder med uspesifikke
pelsproblemer.
• Hunder med tørr hud og pels.
• Hunder med glansløs pels.
Andre hunder vil også ha fordeler!
Det er alltid godt å vite at hunden
får i seg nok omega-3 og omega-6
fettsyrer i fôret.
Inneholder SPECIFIC CΩD Eicosa
genmodifiserte råvarer?
Leo Animal Health bruker kun
NON GMO (ikke genmodisfiserte)
råvarer i SPECIFIC fôrserie. Vi
benytter kun leverandører som kan
garantere sine produkter i henhold
til europeisk lovgivning om GMO.
Hvor kan jeg kjøpe SPECIFIC
CΩD Eicosa?
SPECIFIC CΩD Eicosa selges
eksklusivt hos veterinærer.
Veterinæren eller dyrepleieren gir
deg garantert de best kvalifiserte
råd om fôring av din hund.
Sammensetning og formulering av
SPECIFIC fôr er den samme hver
gang, noe som også gjelder for
råvarenes kvalitet.
Dette betyr at du er sikret den

samme høye kvaliteten på SPECIFIC fôrtyper hver gang.
• SPECIFIC fôrtyper har god
fordøyelighet.
Dette betyr at din hund kan greie
seg med mindre mengder fôr og
likevel få i seg tilstrekkelig av de
næringsstoffene den trenger.
Dermed vil mengden avføring
reduseres.
På den måten blir SPECIFIC også
økonomisk i bruk.
• SPECIFIC produseres av et legemiddelfirma.
Fremstillingen av SPECIFIC fôr
bygger på Leo’s lange
tradisjon innen forskning og
utvikling, både innefor human
og veterinær helse. Fôrene er
sammensatt basert på siste
viten innen ernæring.
• SPECIFIC er fri for genmodifiserte råvarer.
SPECIFIC fôrserien inneholder
kun soya og mais fra leverandører
som kan garantere at produktene
er GMO fri.
Ingen av fôrene i SPECIFIC
serien inneholder kjøtt- og benmel.
SPECIFIC fôrene har samme formulering ved hver produksjon.
Dette betyr at du kan være sikker
på et homogent produkt av
samme høye kvalitet hver gang
du kjøper ny pakning.

C Ω D

Eicosa

Spør veterinæren om SPECIFIC CΩD Eicosa er det riktige fôret til din hund.
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Innvollsorm hos hund
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Drontal® Comp. vet.
co
mp vet. tolereres godt. Kontroll av innvollsorm

Til behandling av blandingsinfeksjoner hos hund forårsaket av rundorm og bendelorm. Tisper skal ikke behandles første halvdel av
drektigheten. Engangsdose: 1 tablett pr. 10 kg kroppsvekt. Les for øvrig pakningsvedlegget nøye før bruk. Brosjyre om innvollsorm hos
hund får du hos dyrlegen, på apoteket eller ved å ringe veterinæravdelingen i Bayer på tlf. 67 05 86 00.

