
När skall man åka akut till veterinären?

Våra husdjur kan drabbas av många olika åkommor och olyckor. Det kan vara svårt, som djurägare,
att veta när man kan avvakta och när man bör ta sitt djur direkt till ett djursjukhus. Här följer en
liten guide som kan vara till hjälp om olyckan skulle vara framme.

Åk akut till Veterinär vid följande:

 Magomvridning på hund. Vid magomvridning sväller hundens mage upp och blir spänd som
en trumma. Hunden kan inte bli av med gasen som bildats och detta leder snabbt till en
livshotande situation. Detta är en mycket akut sjukdom och hunden ska tas till ett
djursjukhus omgående.

 Förgiftning. Vid förgiftning med läkemedel, växter eller andra substanser, ring alltid
Giftinformationscentralen på telefon 08 - 33 12 31 först. Följ de råd som ges och uppsök
sedan veterinär så fort som möjligt.

 Urinstopp på katt. Hankatter kan få stopp i urinröret vilket leder till att de inte kan kissa.
Detta är en akut situation som orsakar smärta och obehag. Om katten inte behandlas kan det
snabbt leda till njurskador.

 Trafikolycka. Efter en trafikolycka är det vanligt med inre blödningar och frakturer. Djuret bör
därför snarast undersökas och få smärtlindring.

 Jaktolycka med vildsvin. Vildsvin kan orsaka riktigt fula sår med sina betar och tänder. Det är
inte ovanligt med krosskador, frakturer och allvarliga skador på bröstkorgen som kan orsaka
livshotande andningsproblem. Hunden behöver smärtlindring och en undersökning för att
fastställa hur allvarliga skadorna är.

 Ormbett. Det är omöjligt att avgöra hur mycket gift eller hur kraftig giftinjektion djuret fått.
Ormbett är också mycket smärtsamma. Djuret bör tas till veterinär omgående för
undersökning, smärtlindring och dropp. Observera att ge kortison är inte ett alternativ till att
uppsöka veterinär utan endast en del av behandlingen.

 Kräkning och (blodig) diarré. Vid kraftig kräkning och diarré bör veterinär uppsökas
omgående. Om djuret inte får behålla vatten blir det snabbt uttorkat. Vid lindrigare kräkning
och/eller diarré bör man söka rådgivning. I många fall kan man svälta djuret, ge skonsam
kost, pro-biotika och vätska. Om djuret inte återhämtar sig bör ny kontakt med veterinär tas.

 Krampanfall. Vid ett enstaka epileptiskt anfall behövs inte veterinär uppsökas akut. Däremot
bör anledningen till anfallet utredas. Status epilepticus innebär att djuret konstant krampar
eller börjar krampa igen direkt efter ett krampanfall. Status epilepticus är ett akuttillstånd
och djuret ska omgående till veterinär. Djuret måste i de flesta fall sederas och ges
intravenös medicinering för att hålla kramperna under kontroll.

 Andningsproblem. Om djuret har svårt att andas eller andas med öppen mun kan detta bero
på hjärt- eller lungproblem. Veterinär bör uppsökas för att avgöra hur akut situationen är.
Vid rökskador ska djuret omgående undersökas och behandlas med bl.a. syrgas.

 Ögonskador. Traumatiska ögonskador bör ses av veterinär så fort som möjligt eftersom
djuret kan förlora synen om inte behandling sätts in direkt.

 Smärta. Om djuret visar uppenbar smärta eller obehag bör veterinär uppsökas. En
öroninflammation tex kan vara mycket smärtsam för hunden och därför kräva ett akut besök.

Om du som djurägare är osäker om ditt djur behöver ses av veterinär, ring och rådfråga
veterinärhälsopersonal. Under jourtid erbjuder de större djursjukhusen telefonrådgivning.


