Visitation av hund
Om man tar till vana att visitera sin hund någon gång per vecka när hunden
är frisk så blir det lättare att avgöra om något inte är bra med hunden.
Regelbunden visitation gör också att hunden vänjer sig vid hantering,
vilket underlättar vid veterinärbesök, på utställningar och om hunden ska
få pälsen omskött på hundvårdssalong.
En hel visitation av hund bör omfatta följande moment.
Medvetandegrad
Hur pass kontaktbar är hunden? Vid nedsatt medvetande reagerar hunden inte
när man pratar till den.
Temperatur
En hunds normaltemperatur ligger mellan 37,5-39 grader. En valp har oftast
högre temperatur än en vuxen hund. Man använder en ändtarmstermometer till
hund. Eller specialtermometer för hund. Det finns engångsskydd som man lätt
kan trä över termometer för enklare hygien. Det är bra om man är två när man
tar tempen. En som håller hunden under magen, så den inte sätter sig ner. sätt
lite vaselin eller liknande på termometern och för in den ca 3-4 cm snett
uppifrån.
Slemhinnor
Friska slemhinnor är normalt rosa och fuktiga, men färgen kan variera
mellan olika raser. Bleka slemhinnor tyder på dålig blodcirkulation.
Blåaktiga slemhinnor tyder på att blodets syresättning inte är
tillräcklig. Om man trycker med fingret mot tandköttet i 5 sek och släpper
ska fläcken anta normalfärg inom 3 sekunder om blodcirkulationen är
normal.
Puls
En normalpuls känns stark, regelbunden och fyllig. Pulsen varierar mellan
ålder, ras och om hunden är i vila. En stor, vuxen hund har en puls på
mellan 70 och 160 slag/minut.
Nos
Kontrollera att det inte rinner ur nosen och att inga smådjur finns runt
nosen eller i näsborrarna. Löss eller noskvalster.
Ögon
Kontrollera att det inte rinner eller varar från ögonen. Normalt är att det är lite
sektret på morgonen men sen ska ögonen inte vätska. Det finns skillnader
mellan olika raser ur ögonvitan ser ut. Några hundar kan se röda ut fast
det är helt normalt.

Munhålan
Kontrollera att det inte luktar illa från munnen. Titta efter tandsten och
om någon tand är trasig.
Öron
Kontrollera så att öronen är torra och rena. De ska vara luktfria. Värme,
fukt och syrebrist är en bra grogrund för bakterier. Om hunden har mycket
hår i öronen kan detta behöva ryckas bort (klipp inte) för att öka
luftningen.
Päls
Titta efter mjäll, hårfällning, hudförändringar, ohyra och glanslös och
tovig päls. En frisk hund har en päls som är glansig och slät.
Tassar och klor
Det är bra om hunden tidigt vänjer sig vid att man håller på med tassarna, utan
att det kopplas ihop med kloklippning. Trampdynorna ska vara elastiska och
Fasta. Smörj med tassalva om de är torra och spruckna. Huden mellan
trampdynorna ska också kontrolleras, är huden mörkrödfärgad har hunden
svamp som måste behandlas. En hund som har mycket päls under tassarna kan
man behöva klippas mellan trampdynorna. Klipp regelbundet hundens klor. Ev.
kan man också
fila klorna med en fotfil.
Bröst och buk
Kontrollera att huden inte ömmar eller känns svullen.
Muskulatur
Känn igenom hunden på båda sidor samtidigt, då känner du om det finns
olikheter mellan sidorna. Börja vid halsen, nerefter frambenen, sidorna av
ryggen och bakbenen. Är hunden bra musklad över hela kroppen?
Ändtarmen
Titta efter ev. svullnader, fistlar och sår. Det kan vara bra att klippa
bort päls runt ändtarmen så att ingen avföring sitter kvar och fräter
eller luggar hunden. Ändtarmsmynningen kan torkas rent med tjärsalva
och ett mjukt papper. Åker hunden kana på rumpan eller försöker bita sig
kan det betyda att hunden har problem med analsäckarna eller har mask.
Yttre könsorgan
Flytningar eller sekret kan vara tecken på irritation eller inflammation.
Kontakta veterinär.

