hälsa

Grundlägg
valpens hälsa
med 10 snabba
tips!

För nya hundägare

– Valpens hälsa

Som nybliven hundägare ska man fokusera på det positiva och förhoppningsvis slippa
tänka på ohälsa och andra problem. Men det är ändå klokt att ägna en tanke åt dessa
frågor, då grunden för en god hälsa läggs redan under valp- och unghundsperioden.
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Ngrundvaccin mot valpsjuka, parvovirus och smittsam

är valpen kommer till sitt nya hem bör den ha fått ett

leverinflammation, vilket ska kompletteras med två påfyllnadsdoser vid cirka 12 veckor respektive ett år. (Läs mer om
vaccinering i Brukshunden nr 6/2015). Valpen bör även vara
veterinärbesiktad innan leverans och ett intyg från besiktningen ska finnas bland köpehandlingarna.

Vad ska hunden äta?
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Det är viktigt att valpen får bra mat som innehåller alla nödvändiga näringsämnen. Ett helfoder som är anpassat till valpar/unghundar och deras särskilda behov garanterar att det
fullständiga näringsbehovet tillgodoses. Om valpen ska äta
hemlagad mat så krävs god kunskap och stor noggrannhet för
att säkra näringsbalansen.
Det är också viktigt att valpen inte växer för snabbt eller blir

I ett helfoder för
valpar finns allt
din valp behöver.

tjock. Särskilt gäller detta för storvuxna raser där en alltför
snabb tillväxt kan ge skador på leder och skelett.
Valpfoder bör ges till dess att hunden har vuxit klart. Det är
bättre att ge valpfoder lite för länge än att alltför snabbt växla
över till vuxenfoder. En valp som äter ett helfoder ska inte ha
några kosttillskott, då fodret redan innehåller allt som den behöver och extra tillskott kan rubba näringsbalansen.

Unga hundar känner inte sina begränsningar och alltför mycket motion eller lek med andra hundar bör få vänta till dess att
hunden är färdigväxt. Det är dock viktigt att den unga, växande hunden får röra på sig i sin egen takt eftersom skelett,
leder, senor, ligament och nervsystem behöver belastas för att
utvecklas rätt. Gå gärna i skogen eller på annan ojämn mark
och låt valpen välja sin egen takt. Börja med korta stunder och
öka successivt i takt med hundens ålder.
Om hunden haltar eller visar annan rörelsestörning så bör
veterinär uppsökas. Hundar får inte växtvärk, men kan drabbas av tillväxtstörningar och chansen att kunna åtgärda problemet är större ju tidigare hunden får hjälp.

Sjukdom
De första tecknen på att något inte står rätt till är ofta förändrade beteenden eller andra avvikelser. Studera därför din hund
och bilda dig en uppfattning om dess normala tillstånd. Om
hunden under en tid är tröttare än vanligt, äter mindre, dricker
mer, sover mer eller mindre, inte längre vill leka eller reagerar
med ilska i vardagssituationer så kan det vara värt att kolla
upp hos en veterinär.
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På samma sätt är det bra att ha koll på
hundens normalvärden som temperatur, puls
och färg på slemhinnorna. Vid kontakt med
veterinär är det bra att veta om de är normala eller förändrade.
Lär hunden att bli hanterad, för att underlätta vid veterinärbesök. Vänj den vid
att du undersöker mun, tänder, öron, ögon,
tassar och klor. Hundar ska lukta gott,
även i mun och öron. Tandköttet ska vara
rosa och ögonen ska inte rinna. Pälsen ska
vara glansig och nosen fuktig och sval.

Olyckor

gon form av dietpasta, för att normalisera
matsmältning, förbättra tarmfloran eller
tillföra näring. Även medicinskt kol, som
används vid förgiftning, är bra att ha hemma då det kan vara svårt att få tag på akut.
Ha telefonnummer till veterinär och jouröppet djursjukhus nära till hands, så att du
snabbt kan få råd och hjälp vid behov. Det
är bättre att ringa en gång för mycket än för
lite, så tveka inte att kontakta veterinär om
du är orolig eller har frågor.
Ha alltid din hund försäkrad! Veterinärbesök kan bli kostsamma och ingen vill
hamna i en situation där den egna ekonomin
sätter gränser för vad som kan göras för att
hjälpa en älskad vän. ¨

Hundar drabbas av samma sjukdomar som
människor, men även om det finns sjukdom
som debuterar i tidig ålder så växer de flesEn väl hanterad valp är lättare för
ta valpar upp till välmående individer. De
veterinären att undersöka.
hälsorisker som är tydligast förknippade
med valptiden är framför allt olyckor av
olika slag och här finns det mycket du kan göra för att undvika
att din hund drabbas.
Valpar är nyfikna och tuggar gärna på nya föremål. Valpför alla hundägare
säkra hemmet och plocka undan föremål som kan vara farliga
eller giftiga.
• Ge hunden välbalanserad och näringsriktig föda,
Ett stort antal hundar dör eller skadas i trafiken varje år.
anpassad till dess olika livsstadier.
Att hålla valpen i koppel ger möjlighet att hålla hunden borta
• Låt inte hunden bli överviktig.
från bilar och passerande cyklister. Visst ska valpen få vara
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lös, men inte i närheten av trafik eller annan tänkbar fara.
Om hunden inte ska användas till jakt, bör den få lära sig
att inte intressera sig för vilt. En hund som jagar blir blind för
bilar och andra faror. Det finns också en risk att hunden blir
sparkad eller skadad på annat sätt.
Undvik att hälsa på främmande hundar om du inte känner
dig säker på att båda hundarna kommer att uppskatta mötet
och bete sig väl. Samma sak med hästar, kor och andra djur.
Valpar är små och kan lätt komma till skada. Även här är koppel är en god garanti för att du snabbt kan ta in din hund vid
möten med okända hundar eller andra djur.

Om olyckan ändå är framme
Varje hundägare bör ha ett hundapotek hemma för att kunna
ge första hjälpen vid behov. Det kan innehålla kompresser, gasbinda, självhäftande bandage, koksaltlösning, blodstillande
medel, febertermometer, pincett och sax.
En valp som får diarré eller magproblem kan snabbt drabbas
av uttorkning eller näringsbrist och det kan vara bra att ha nå-

10 snabba tips!

• Motionera hunden med förstånd.
Låt växande hundar röra sig i
sin egen takt.
• Försök att upptäcka eventuella
förändringar och sjukdom i tid.
• Vänj hunden att bli hanterad.
• Vad rädd om din hund och
skydda den mot olyckor och skador.
• Använd alltid koppel i trafikerade omgivningar och
vid möte med andra hundar.
• Ha ett hundapotek hemma tillsammans med telefonnummer till veterinär och djursjukhus.
• Kontakta veterinär vid oro eller misstanke om sjukdom.
• Försäkra din hund!
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