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Skärgårdens faror
Sommar i skärgården är härligt men är du uppdaterad på de faror som lurar? Nedan kommer lite
kort information som kan vara bra att känna till.

Fästingar: De

sjukdomar man oftast hör talas
om är Borrelios och Anaplasmos, men även fall
av fästingburen hjärnhinneinflammation, TBE,
förekommer. Man kan förebygga dessa sjukdomar
genom att använda fästingprofylax. Man kan välja mellan medel
som sätts på huden, så kallad ”spot-on” preparat, fästinghalsband
och tabletter. Det finns numera även ett vaccin mot Borrelia.
Avlägsna fästingen så fort som möjligt eftersom både Borrelios
och Anaplasmos överförs från fästingen först efter 1-2 dygn. En
fästingplockare kan vara värt att investera i. Skulle en liten del av
fästingen bli kvar i huden så är det i regel inget farligt, den kommer ut med tiden, men man får tvätta och hålla koll så att det inte
blir en infektion i området.

Karin Szabó, Leg. veterinär,
Specialist i hundens och kattens
sjukdomar, Värmdö Djurklinik.

Giftalger: När växtplankton förekommer i stora mängder talar
man om algblomning. Dessa kan producera gifter som kan orsaka
sjukdom hos framför allt hundar. Symtomen kan komma mycket
snabbt och varierar beroende på vilken typ av alger hunden fått
i sig. Det kan vara allt från kräkning och diarré till slöhet, svaghet
och i allvarliga fall koma och plötslig död. Behandling måste sättas in snabbt och vet man att hunden druckit av vattnet ska man
uppsöka veterinär snarast för att framkalla kräkning.
För att se var det finns algblomning kan man surfa in på
badplatsen.folkhalsomyndigheten.se.
Huggormar: Om din hund eller katt skulle
bli biten av en orm är det allra viktigaste att
hålla den så stilla som möjligt och uppsöka
veterinär snarast. Bär ditt djur om det är
möjligt. Behandlingen är framför allt understödjande, vila, dropp och smärtstillande.
I grava fall kan det behövas ett antiserum (detta är dock inte
riskfritt att ge så det ska övervägas noga).
Avslutningsvis, tänk

på att aldrig lämna ditt djur i bilen, det
blir snabbt varmt även i den första vårsolen. Se också till att säkra
grillplatsen så det inte finns rester av exempelvis ben, majskolvar
eller grillspett som kan smaka gott men ställa till besvär för din
fyrbente vän. ❖

En riktigt härlig sommar önskar vi på Värmdö Djurklinik!

Så här svullen kan man bli av ett ormbett.
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