
Hundar kan drabbas av värmeslag

Varje år skadas hundar när de lämnas i varma bilar. Jag har tidigare skrivit om värmeslag men detta
viktiga ämne är värt att ta upp igen.

Det behöver inte vara gassande hett ute för att temperaturen i bilen ska öka hastigt. Trots att fönstren
lämnats öppna kan temperaturen, vid en utomhustemperatur på 20 grader, stiga  inuti bilen till över 80
grader.

Hundar svettas inte på samma sätt som oss människor utan måste istället flåsa för att få bort värmen ur
kroppen. Kroppen förlorar mycket vätska när hunden flåsar.

Hundens normala funktion att kunna reglera kroppstemperaturen genom att flåsa sätts ur spel när den
omgivande temperaturen i bilen är för hög. Påföljden av detta blir att hundens kroppstemperatur höjs.
När kroppstemperaturen når 42,8 grader börjar cellerna i kroppen att dö.

Äldre hundar, valpar, överviktiga hundar samt hjärt- och lungsjuka hundar är särskilt känsliga för
värmeslag. Även trubbnosiga hundraser och hundar med tjock kan lättare drabbas.

Vid värmeslag får hunden andningssvårigheter. Pulsen ökar. Hunden får feber och slemhinnorna i
munnen blir torra och röda. Detta kan leda till kräkningar, kramper och till slut koma. Före hunden
svimmar blir den vinglig och verkar förvirrad. Detta är pga att hjärnan inte fungerar som den ska vid
mycket hög kroppstemperatur.

Det är kritiskt att få ner kroppstemperaturen till under 39 grader. Detta kan man göra genom att
duscha hunden i kallt vatten, fläkta eller svepa in i blöta handukar. Is eller isbad rekommenderas inte,
eftersom blodkärlen drar ihop sig för snabbt och detta orsakar muskelskakningar som förhindrar
nedkylningen. Efter nedkylning är det viktigt att ta hunden till veterinär för fortsatt nedkylning och
vätskebehandling. Om hunden är medvetslös måste  syrgas tillföras genom en  andningsslang som
placeras i luftstrupen. Även om hunden återhämtar sig bör den undersökas av veterinär för att
kontrollera att värmen inte har skadat några inre organ.

För att undvika skador och tragiska dödsfall, lämna aldrig hunden i bilen en varm/solig dag. Om du ser
en hund som mår dåligt i en bil, påkalla ägarens uppmärksamhet eller ring till polisen. Ju tidigare
hunden får hjälp desto högre är chansen för överlevnad.

Hundar kan även drabbas av värmeslag vid andra tillfällen än i en het bil. Vid tävlingar, utställningar
eller situationer då hunden arbetar hårt en varm dag bör man också vara uppmärksam på
kroppstemperaturen. Det finns avkylande täcken man kan köpa som hjälper hunden att hålla nere
kroppstemperaturen. Det är förstås viktigt att hunden inte blir för nerkyld och istället får problem pga
för låg kroppstemperatur. Normal kroppstemperatur för en hund ligger mellan 38,5-39,5 grader. Lita
inte på om hunden är varm eller kall om nosen. Det bästa sättet att kontrollera kroppstemperaturen är
med en rektaltermometer.


