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Cancer vanlig dödsorsak för äldre hundar
Dalarna Den vanligaste
dödsorsaken för hundar
över åtta år är cancer.
En cancerdiagnos
behöver däremot inte
innebära slutet för ett
kärt husdjur eftersom
det finns effektiva och
skonsamma behandlingar.
”Genom att regelbundet
känna igenom hela hunden
är det lättare att upptäcka
om något känns annor
lunda. Alla sorters cancer
tumörer känns förstås inte

på utsidan, men flera van
liga tumörer som hudtumö
rer och juvertumörer kan
man ofta känna med
handen”, säger Maja Öh
man Nyberg, chefsveterinär
på Anicura Falu djursjuk
hus.

Husdjur lever numera läng

re vilket är en anledning till
att cancer bland hundar
ökar.
Ojämnheter och knölar
i huden är många gånger
ofarliga.
I vissa fall kan det dock
röra sig om en elakartad

tumör och då bör man upp
söka veterinär för hunden.

”Målet är att förbättra livs

kvalitén eller förlänga ett
bra liv för djuret där vi
bedömer att det går, anting
en med kirurgi eller medi
cinsk behandling. Vilken
behandling man väljer
beror på flera olika faktorer
och framförallt vilken typ
av tumör det är”, säger Maja
Öhman Nyberg och tilläg
ger:
”Hundar mår i allmänhet
bra även under en cellgifts
behandling eftersom de tål

cellgifter bättre än männ
iskor och kan ofta leva
några år till trots en cancer
diagnos.”

Generellt får större hundar

tumörer tidigare i livet än
mindre hundraser.
”Redan när man skaffar
hund är det bra att känna till
vilken typ av sjukdomar
som oftare drabbar just sin
ras. Då vet man som djur
ägare om man behöver vara
extra uppmärksam”, menar
chefsveterinären.

Carl-Johan Goth

Generellt får större hundar tumörer tidigare i livet än mindre
hundraser.
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Kryssa i soliga Florida
och Mexico
FLORIDA, USA OCH COZUMEL, MEXICO,
4-13 DECEMBER 2019
Byt ut vintermörkret och följ med på kryssning på
denna resa till soliga ”Sunshine State” Florida. Efter
ett par härliga dagar i Miami stiger ni på kryssningsfartyget som blir ert flytande hotell, med ett stopp i
färgsprakande Mexico. Avslutningsvis besöker ni
Key West, USAs sydligaste stad, och spanar efter
alligatorer från en airboat.

22 995 kr/person
(ord pris 23 995 kr/person)

Våra erbjudanden är unika och i begränsat antal.

