Lopper hos hunde og katte
Loppen er den hyppigst forekommende parasit hos hunde og katte i Danmark, og den
angriber vores kæledyr hele året rundt. Oftest får hunde og katte lopper fra deres
omgivelser og fra naturen, hvor andre dyr med lopper har spredt loppeæg.
Hvordan opdager jeg, at min hund eller kat har lopper ?
Kløe er et fremtrædende symptom hos hunde, mens katte kan have lopper tilsyneladende
uden at være sønderligt generet. Det er derfor ret almindeligt, at katten slæber lopper til
huse, men at det først opdages, når hunden begynder at klø. – Lopperne kan ses, når man
undersøger pelsen, men de bevæger sig hurtigt væk. Finder man ikke lopperne, er et
sikkert tegn på deres tilstedeværelse, at de har efterladt deres ekskrementer, som ligner
kaffegrums. Er man I tvivl om, hvad det er, kan man putte lidt vand på det på et stykke
køkkenrulle. Farves det rødt, er det tegn på lopper.
Man bør aldrig erklære, at ens hund eller kat ikke har lopper, fordi man ikke kan finde
nogen. Det kan være svært at finde en lille loppe i en stor pels og nogen dyr kløer meget
selv ved angreb af få lopper.
Det er ved dyrets halerod og i lysken, man har de største chancer for at finde lopperne. En
tættekam kan være et godt redskab.
Nogle hunde og katte udvikler en allergisk reaktion mod loppespyttet. Her har man en
nærmest manisk kløe, hvor dyrene kløer og bider så voldsomt, at der kan komme store sår
I huden. Det typiske sted for disse læsioner er over haleroden og op ad ryggen. Har man en
loppeallergisk hund eller kat, bør man være særlig omhyggelig i sit valg af loppemiddel.
Klik her for at få meget mere information om lopper og bekæmpelse af dem.

Vidste du…?
Den bedste behandling er
forebyggelse. Hvis du
behandler dit dyr
regelmæssigt, vil du for det
meste helt kunne undgå, at
det får lopper.
Under de rette betingelser
kan en enkelt hunloppe
formere sig til 20.000
voksne lopper i løbet af 2
måneder.

UDSALG
Vi gør plads til nye, spændende varer og sælger derfor ud af
nedenstående produkter til super gode priser:
Diverse liner og
halsbånd

- 40%

Hunter og Moderna
foderskåle
Ta’ 2, betal for 1*
*Den billigste er gratis

Udstillings/transport
bure
2 størrelser tilbage
Spar 79-89 kr.

Månedens patient
Thilde, 7 år
Labrador
Thilde er normalt en frisk og glad labrador på
snart 7 år, men i starten af februar virkede hun
forpint og gik med krum ryg. Men det meste af
tiden ville hun ikke rigtig bevæge sig.
Vi kiggede på Thilde, og det virkede som om at hun
havde ondt i bugen, og på røntgenbilleder var
der da også en del luft og meget fast fæces i
tarmene. Blodprøver viste ikke noget.
Vi prøvede at behandle for tarmproblemer med skånekost og fodertilskud, og umiddelbart gik
det bedre. Men allerede 2 dage efter var den gal igen. Hun lå bare og ville ikke rigtigt noget.
Der var nu fin afføring, og hun spiste også lidt, men krummede ryggen og virkede forpint.
Men nu var der kommet et symptom mere! Hun ”knækkede” på forpoterne, når hun gik,
nærmest som om forbenene ikke kunne bære hende.
Vi undersøgte hende igen, og her konstaterede vi, at hendes nerver til forbenene ikke
fungerede normalt. Hun blev bedøvet og røntgenfotograferet igen, og det så alt sammen
normalt ud. Men vi tog også en prøve fra cerebrospinalvæsken (den væske, som ligger inde
ved rygmarven), og her fandt vi alt for mange celler samt tegn på bakterier.
Dette var tegn på en meningitis, altså hjernehindebetændelse, og vi gik straks i gang med
antibiotika. Dette hjalp ikke, tværtimod blev Thilde værre til ejerens store sorg. Og vi fik svar
tilbage fra laboratoriet, at der ikke var nogen bakterier i væsken. Men vi havde fundet masser
af en bestemt type celler i rygmarven, og det eneste, som det så kunne være, var en helt
speciel form for meningitis, som hedder steroid-responsiv meningitis. For at afgøre dette
satte vi Thilde på meget høje doser binyrebarkhormon, og allerede dagen efter var Thilde
næsten sit gamle jeg! I dag 14 dage efter starten på behandlingen har Thilde det fantastisk!
Så fra at have meget lidt håb om bedring er Thilde nu helt oppe i gear til stor glæde for sin
hundemor!
Meningitis kan være en ”tricky” sygdom, da det hyppigt er meget uspecifikke symptomer, og
en lidt besværlig diagnose at stille, da man skal tage prøver fra rygmarvskanalen. Vi har
desværre set nogle tilfælde hos unge mennesker gennem de sidste år, som ikke er endt godt.

Særpris
For medlemmer af AniPlan
Vidste du at borrelia kan
overføres fra flåter?
Vaccinér din hund eller kat mod
borrelia for kun 250 kr. pr.
vaccine.
Pris i alt: 500 kr.
Spar 504 kr.
Særprisen kan benyttes t.o.m. d. 28.03.2018
og kan ikke kombineres med andre rabatter.

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 !

