Akut sjukdom med kräkning
och eller diarre, på medicinspråk akut gastroenterit, är
mycket vanligt hos hund och
katt. Det kan vara allt från lite
lös avföring till livshotande tillstånd och orsakerna är
många. Ibland är behandlingen enkel, ibland krävs intensivvård.
Många hundar älskar att nosa runt i skog
och mark där de glatt stoppar i sig allt från
harlortar till döda rådjur och andra hundars
avföring. Hemma kan de äta upp strumpor,
leksaker odyl. Många gånger klarar de av detta men ibland blir det för mycket och då
kommer tarmen i obalans.
Katter är av naturen mer kräsna men äter
möss och ibland främmande föremål. Giftiga
växter, kemikalier, vissa mediciner (tex antibiotika), plötsliga foderbyten (om det nya
fodret innehåller ämnen som tarmen inte är
van att bryta ner), virus, bakterier (salmonella) och parasiter är andra orsaker.Sjukdomar,
exempelvis inflammationer eller tumörer, i
andra organ som lever, njure och bukspottskörtel kan ge kräkningar och diarre.
Symtomen är ofta uppenbara nog men att
fastställa den exakta orsaken är inte alltid lätt.
Vet djurägaren med sig att man bytte foder
dagen innan eller såg hunden äta något
olämpligt så kan man ju misstänka detta men
andra gånger kommer symtomen utan någon
förklaring. I många fall behövs inte någon
större utredning men en röntgenbild för att
utesluta främmande föremål i tarmen är ofta
motiverat.
Om sjukdomen är allvarlig, utdragen eller
återkommer bör man dock undersöka vidare.
I första hand brukar man ta ett avföringsprov
och leta efter parasiter. Ibland kan det bli aktuellt att odla salmonella eller andra bakterier
eller virus.
Ultraljud och röntgen kan bidra med värdefull information. Ultraljudet ger en detaljerad
bild av tarmens och magsäckens olika lager,
hur de rör sig (peristaltik) och hur mycket
vätska det finns i tarmen. Röntgen ger en bra
översikt över alla bukorgans storlek och läge
och kan direkt identifiera vissa typer av främmande föremål som kan fastna i tarmen och
orsaka kräkning tex stenar. Ett allmänt blodprov för kontroll av röda och vita blodkroppar bör göras samt kontroll att lever, njurar
och bukspottskörtel fungerar. Blodsocker är
också bra framför allt hos unga valpar som
lätt blir livshotande dåliga av kräkning och diarre.
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Akut mag-tarminflammation
valp/kattunge yngre än 6 månader bör man
alltid konsultera veterinär. Man bör även vara
extra försiktig med äldre hundar. En hund eller katt som fortfarande är pigg och glad trots
diarre och möjligen någon enstaka kräkning
kan man prova att behandla hemma. Man ger
små portioner med mat. Inledningsvis kanske lite morotspure eller kokt ris. Sedan kan
man lägga till kokt kyckling eller kokt vit fisk.
Ett enkelt och bra alternativ är att köpa ett
färdigt medicinskt dietfoder vilka är balanserade för att ge optimal näring och motverka
obalans i bakteriefloran utan att ytterligare irritera tarmslemhinnan. I vår butik finns Hill´s
i/d och Eukanubas Intestinal, två väl beprövade foder. De första dagarna ger man foder i
småportioner (4-6 gånger eller mer) per dag
för att tarmen ska få lite åt gången att arbeta
med. Om diarren stannar av kan man på ca en
vecka successivt sänka antalet utfodringar till
det normala. Sedan gör man en försiktig
övergång till hundens vanliga foder genom
att blanda i lite vanlig mat i dietmaten och dag
för dag öka dosen vanligt foder/minska dietmaten tills man på 5-7 dagar gått över helt till
den normala dieten.
Komplettera gärna dietfodret med kosttillskott som lugnar tarmslemhinnan. Det finns
flera olika sorters tillskott på marknaden men
de har ungefär samma funktion. De binder
toxiner i tarmen så att det inte skadar slemhinnan eller tas upp i kroppen, stimulerar tillväxt av den normala tarmfloran och tillför
nya tarmbakterier. Fråga hos din veterinär
vilket preparat som är lämpligt för just ditt
djur.

Tillgång till friskt vatten är viktigt och kontrollera att hunden/katten verkligen får i sig
vätska. Ge vanligt vatten i småportioner (en
tesked/matsked åt gången beroende på djurets storlek) fördelat över hela dygnet. Som
ett ungefärligt mått kan sägas att ca 0,5 deciliter vatten per kilokroppsvikt och dygn är
minimi-behovet. Är förlusterna stora, dvs
mycket vätska förloras via kräkningar och diarre, kan behovet öka ytterligare.
När ska man då kontakta veterinär? Enklaste
regeln är att alltid ringa oss på Värmdö Djurklinik och fråga om råd. Några tumregler kan
man dock ha. Kontakta veterinär om:
l Hunden/katten är medtagen, trött och
hängig.
l Hunden/katten har blod i kräkningarna/avföringen.
l Ingen förbättring av diarré trots 3-4 dagars behandling hemma.
l Kräkningar fortsätter trots 12 timmars
svält (kontakta veterinär tidigare om ditt
djur kräks flera gånger i timmen eller är
trött och medtagen).
Chansa INTE, ring alltid om du är
osäker.
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Hur behandlar man då kräkningar och diarre? Har man en hund/katt som kräks eller
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