VETERINÄREN HAR ORDET
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En magstark föreläsning
Ända sedan Karin Szabó och jag startade Värmdö Djurklinik har
vi haft ambitionen att vara mer än bara en vårdcentral för hundar och katter. I början av september anordnade vi därför en
föreläsning för ”våra” hunduppfödare dit veterinär Ulla Pettersson från Bayer kom och delade med sig av sina kunskaper om
inälvsparasiter. Ämnet må låta tråkigt men ju mer man lär sig
om de olika maskarnas liv och leverne, desto mer fascinerande
blir det. Jag tänkte därför ta tillfället i akt och dela med mig av
några guldkorn.

Katten Tussen och hunden Lukas har det gott
hos matte och husse i Kopparmora.
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De maskar som drabbar hundar och katter
kan delas upp i rundmaskar och bandmaskar.
Att diagnosticera parasitsjukdomar är
inte alltid helt lätt. Symtombilden kan vara
diffus med till exempel nedsatt aptit, blodbrist, avmagring, matt päls, lös avföring eller
kräkning Ser man maskar i hundens eller kat-
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tens avföring eller kräkning så är diagnosen
klar men det är dock inte alltid så enkelt utan
ibland måste man skicka in avföringsprov till
speciallaboratorier där man med olika metoder letar efter inälvsparasiter.

När ska man då avmaska? Uppfödare bör,
som redan sagts, avmaska sina valpar och kattungar under och efter perioden då de diar.
En eller två avmaskningar i det nya hemmet
är sedan lämpligt.
För vuxna djur är det svårare att ge enkla
råd. En musjagande katt kan behöva avmaskas en gång i kvartalet medan en innekatt
kanske inte behöver avmaskas alls. Hundar i
stadsmiljö behöver vanligen inte heller avmaskas speciellt ofta medan hundar som rör
sig fritt i skog och mark kan behöva avmaskas en eller två gånger per år. Skillnaderna är
stora från individ till individ och känner man
sig osäker är det bäst att diskutera med sin veterinär.
Vid utlandsresa är avmaskning ett absolut
krav och ska göras av veterinär.
De flesta avmaskningsmedel för hund och
katt är receptfria men för den som har katt
finns ett receptbelagt alternativ som kan vara
bra att känna till. Det finns nämligen ett preparat som man droppar i nacken på katten
där det tas upp via huden och sprids i kroppen. Snabbt, enkelt och smidigt. Inga fler
slagsmål för att trycka i en vilt spottande katt
en stor tablett.
Kontakta oss på Värmdö Djurklinik om
du vill veta mer.
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