Du kan nu booke tid online til almindelige ydelser, som sundhedstjek,
klipning af kløer, hundevask m.v.
Du vil modtage en mail fra os med dit login, som du skal bruge for at benytte
online booking.
Kan du ikke vente på mailen, så ring gerne til os på 49 20 30 16, så opretter
vi et login til dig.
Har du allerede modtaget dit login, så klik her for at komme i gang med
online booking.

Det er blevet
nemmere at
booke tid hos
din dyrlæge

Allergi - hvad er det?
Allergi er en tilstand, hvor dyrets eget immunsystem reagerer unaturligt overfor udefra kommende proteinstoffer.
Dette kan være protein i foder, også kaldet foderallergi, eller allergi overfor proteiner i omgivelserne, kaldet atopi
eller inhalationsallergi.
Allergi overfor foder er forholdsvis sjældent, da kun ca. 5 - 10 % af alle allergier hos dyr er fra foderemner. Og af dem
er kun ca. 20 % glutenallergi, dvs. kun ca. 1-2 % af alle allergitilfælde stammer fra gluten, som kommer fra nogle
kornsorter.
Resten af allergitilfældene, dvs. 90-95 %, er inhalationsallergi, som også kaldes atopi.
Her skal lige nævnes, at inhalationsallergi viser sig forskelligt hos mennesker og hund/katte.
Hos mennesker er det typisk luftvejene, som reagerer, da der her findes en masse celler under slimhinderne, som
kaldes mastceller. Når proteinstoffet så rammer slimhinderne, aktiveres disse mastceller, og de udskiller så histamin.
Dette stof medfører en række processer, som medfører irritation i luftvejene, som hæver op, og der udskilles
sekreter. Man får høfeber, og som behandling tager man antihistaminer.
Hos hunde og katte er det huden, som reagerer. Når proteinstoffet trænger ind i huden, så aktiveres andre typer
celler, som udover histamin også udskiller en masse andre stoffer, hvor antihistamin ikke virker på. Symptomerne er
da også hudrelateret med kløe og rødme i huden.
De typiske symptomer på atopi starter i 1-4 års alderen med kløe i ansigt og poter og hyppige øreproblemer. Senere
kan symptomerne brede sig til hele huden, især lyske og armhuler.
Hvis dyrlægen har mistanke om atopi, så kan der i dag tages en blodprøve for at afgøre, om der er tale om atopi. Hvis
denne prøve er positiv, så har man mulighed for at få foretaget en udvidet prøve for at afklare, hvilke proteinstoffer,
som dyret reagerer mest overfor.

Der findes mange proteinstoffer, som dyrene kan reagerer overfor. Indendørs er husstøvmider. lagermider og lopper
det mest almindelige, men også svampesporer, menneskeskæl samt andre dyrs proteinstoffer kan medføre
symptomer. Udendørs er det pollen fra træer, græsser og ukrudt som er det mest almindelige.
Behandlingen var i gamle dage mest binyrebarkhormoner, men i dag findes der medicin, som er meget effektivt og
med langt færre bivirkninger. Man kan også vælge en behandling, som hedder hyposensibilisering. Her giver man de
proteinstoffer, som dyret er overfølsomt overfor, i stigende koncentrationer enten som indsprøjtninger eller under
tungen. Fordelen ved denne behandling er, at det er en mere naturlig behandling. Ulemperne er, at det kan tage op
til et år, før der er effekt, og at succesraten er ca. 70 %.
Udover selve behandlingen kan man gøre flere ting i hjemmet for at mindske symptomerne.
Da det hyppigst er indendørs allergener, som er problemet, kan man sørge for, at dyret er så meget udendørs som
muligt. Og man kan sørge for at det indendørs miljø er så allergenfrit som muligt. Her kan man få en masse gode råd
på allergiforbundets hjemmeside. Derudover kan man skylle dyrets pels så tit som muligt og bade den ind imellem
med en god allergishampoo.
Du kan altid få gode råd ved at kontakte os. Vi har stor erfaring med netop allergi.

Månedens tilbud
- Med fokus på allergi

I denne måned har vi fokus på allergi hos hund og kat, og i den
forbindelse kan du spare 10% på følgende:






Allergitest (Normal pris: 2.104 kr.)
Epi-Otic ørerens
Shampoo
Hundevask

OBS! Hvis du har AniPlan sparer du 20%

*Tilbuddene gælder t.o.m d. 31/1-2018, og kan ikke
kombineres med andre tilbud.

Hjemmebagte
Godbidder
Har du en hund med allergi, nedsat nyrefunktion eller andre lidelser, som
gør det vanskeligt at forkæle med godbidder?
Så kan du med fordel bage godbidderne selv med den sygdomsdiæt, som
din hund kan spise i vådfoder.
Sådan gør du:
Beklæd en bageplade med bagepapir.
Brug en teske til at fordele vådfoderet på en bageplade i den ønskede
størrelse.
Bag godbidderne i ovnen på 100° i ca. 2 timer.

Lad godbidderne køle af og opbevar dem i en tætlukket beholder.
Forkæl din hund med den lækre godbid 

*Tilbuddet gælder dåser fra Royal Canin t.o.m 31/1-2018,
og kan ikke kombineres med andre tilbud.

Særtilbud
For medlemmer af AniPlan

Spar 20% på:





Allergitest
Epi-Otic ørerens
Shampoo
Hundevask

Tilbuddene kan benyttes t.o.m. d. 31.01.2018
og kan ikke kombineres med andre tilbud.

Er du ikke
medlem af
AniPlan endnu?
Få glæde af
fordelene ved
tilmelding i dag!

Hvis ikke du allerede har givet os din anmeldelse på Trustpilot, vil vi
blive meget glade, hvis du vil bruge et par minutter på at bedømme
dit besøg på vores dyrehospital, Petshop eller hundevask.
Klik her for at give os din vurdering.

Tak for din hjælp !

