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Varning för hotspots
Fukteksem är vanligare under sommartid då hundarna badar mer. Det är
ibland svårt att ange orsaken till varför en hund drabbas. Det kan vara ett
kliande insektsbett eller ett litet sår som gör att fukteksemen blossar upp.
Fukteksem, akut dermatit eller hotspot som det också kallas är vanligast på
hals, kinder, bak på länden och låren. Pälsen blir fuktig, lite varig på grund av
vätska som tovar ihop pälsen. Fukteksemet startar ofta på ett litet ställe på
kroppen men växer snabbt och kan bli stort som en handflata. Eksemet luktar
illa, är ofta riktigt rött och huden kan bli svullen på det utsatta stället. Det är
ofta smärtsamt för hunden.

- Behandlingen består av att man försiktigt klipper bort all päls i området tills
man kommer in på frisk hud. Området tvättas med tvål och vatten eller med
klorhexidinlösning, -mousse eller -schampo. Det är viktigt att frisk luft och
syre kommer åt såret.
Lokal behandling kan räcka, men ofta krävs behandling av veterinär. Det kan
vara svårt att raka bort pälsen och ibland behöver hunden allmän behandling
för fukteksemet. Eftersom hunden inte får klia sig bör den ha en krage. Om
det är olämpligt med krage kan man lägga ett bandage eller sätta ett kraftigt
tassbandage på den fot hunden kliar sig med säger Catarina Kjellerstedt,
veterinärmedicinskt ansvarig hos Evidensia Djursjukvård.
Om din hund drabbas av fukteksem, gör så här:
- Titta igenom huden.
- Klipp bort pälsen så att det blir rent in på frisk hud, tänk på att vissa hundar
kan ha mycket ont.
- Tvätta med tvål och vatten alternativt med klorhexidinlösning, -mousse
eller -schampo.
- Hindra hunden från att klia och slicka på såret, till exempel med hjälp av en
krage.
- Sök upp din veterinär vid behov.
Läs mer på djurvårdguiden:
https://www.djurvardguiden.se/artikel/hotspotsfukteksem/

Om Evidensia Djursjukvård:

Evidensia startade 2012 när några av Sveriges äldsta och främsta djursjukhus
gick samman. Idag ingår Evidensia i IVC group som består av cirka 500
djursjukhus och kliniker i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Tyskland,
Schweiz, Nederländerna och Storbritannien. Evidensia har drygt 1 200
anställda i Sverige som tar emot över 500 000 patientbesök per år - hundar,
katter, smådjur, exotiska djur och hästar. www.evidensia.se
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