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Klovård: hundars klor behöver hållas kortklippta.
Det är individuellt hur snabbt klorna växer och hur
mycket hunden sliter på dem men det är ofta skonsammare för både ägare och hund att klippa lite en
gång varje-varannan vecka än att vänta länge mellan
gångerna.
För långa klor ger en ökad risk för klobrott och låter
man det gå för långt kan klorna växa runt in i trampdynan, vilket innebär ett stort lidande för hunden.
Detta sker oftast på sporrarna då de inte slits som
de andra klorna. Riktigt långa klor kan också ge
felställningar i tassarna som gör att hunden får ont
när den går.

Tassvård: hundar med mycket päls bör få tassarna friserade ofta. Lång päls mellan
trampdynorna gör att det finns risk för att smuts fastnar och pälsen tovar sig.
Det kan i sin tur ge ökad risk för hudinfektioner och hudinflammation då huden
hålls fuktig och inte får en chans att andas.
Under vintern när det viktigt att man sköljer av hundens tassar ordentligt efter
promenad om den har gått där det finns vägsalt.
Hundars trampdynor är deras ”skor” och det är viktigt att de hålls i god kondition
för att hunden ska må bra. De flesta hundar behöver inte någon underhållsbehandling av sina trampdynor, men vissa är känsligare och får lätt torra trampdynor
som det kan bli självsprickor i. Vid lindrigare problem kan man ge Omega-3 som
kosttillskott (viktigt att man inte ger tillskott för människa som innehåller
D-vitamin) eller smörja med en tass-salva. Vid problem med trampdynor som
spricker bör man alltid uppsöka en veterinär.
Vanliga sjukdomar som drabbar tassar och klor
Pododermatit/tassdermatit: Dermatit är ett annat namn för inflammation
i huden. Pododermatit är alltså en inflammation i huden i tassarna, oftast huden
mellan trampdynorna. Hudinflammation kan uppstå av flera olika orsaker, men
vid återkommande/långvariga problem är det nästan alltid allergi som är grundproblemet. Dermatit kliar oftast, och hunden visar det genom att antingen slicka
eller nagga sig på tassarna. När huden är inflammerad sänks hudens förmåga att
verka som en skyddsbarriär och risken för hudinfektioner ökar markant.
Är hunden där och slickar tillför den mer bakterier vilket ytterligare ökar risken för
hudinfektioner.

Furunkulos: är namnet för djup hudinfektion där hårsäcken har spruckit och infektionen gått ut i omkringliggande vävnad.
Det används dock oftast för att beskriva
knölar/bölder i framför allt tassar. De sitter då
oftast i simhuden mellan tårna, men kan även
förekomma i kanten av trampdynorna.
Det finns dock furunkler som inte är infekterade och antibiotika bör inte sättas in som
behandling utan att man har gjort en odling.
En av de vanligaste anledningarna till furunkulos, oavsett om det är infekterade
furunkler eller ej, är allergi. Man har även sett att Demodex (hårsäckskvalster)
samt vissa hormonella sjukdomar kan orsaka furunkulos.
Furunkler kan uppstå av en främmande kropps-reaktion, att kroppen reagerar med
en inflammation på något främmande.
Det kan vara att huden har fått in något i huden i tassen, t.ex. en liten tagg.
Men även hårstrån kan tryckas in i huden och framkalla en reaktion, vilket än mer
vanligt förekommande än främmande kroppar från miljön. Inflammationen kan
sedan göra att fler hårsäckar spricker vilket i sin tur förvärrar inflammationen.
Detta är ett problem för framför allt stora tunga hundar med kort päls, t.ex. boxer,
mastiff och tunga labradorer, men även mindre hundar som inte belastar tassarna
jämnt kan drabbas.
Furunkulos är en komplicerad sjukdom och det krävs ofta mycket arbete av djurägaren för att hunden ska kunna hållas symptomfri.
Klolossning: flera sjukdomar kan göra att hundar tappar klorna. Den sjukdomen
som de flesta veterinärer tänker på när de hör klolossning är dock SLO (symmetrisk lupoid onychodystrofi). SLO är en sjukdom som gör att alla klokapslar lossnar
inom ett relativt kort tidsintervall. Hunden har sällan några andra symptom, men
det är vanligt med sekundära bakterieinfektioner i klofalsarna när klorna håller på
att lossna. Detta är smärtsamt för hunden, då den får gå med blottade pulpor.
De lösa klorna kan också gnaga mot pulpan innan de lossnat helt, vilket även det är
mycket smärtsamt. Diagnos ställs genom histologi (vävnadsprov) och för att få en
säker diagnos behöver klobenet undersökas. Då behöver en tå amputeras.
Oftast amputerar man en sporre eftersom det besvärar hunden mindre i längden.
Man vet inte exakt vad som orsakar SLO, men man misstänker att den har en
autoimmun bakgrund.
Har din hund förändringar i klor, trampdynor eller tassar bör du
uppsöka veterinär. Vid mer långvariga problem är det bäst att uppsöka veterinär som är extra kunnig om hudsjukdomar.

Hitta din närmaste Vettris:

vettris.se

Hanna Lindén
Tf-veterinär - Vettris Falun

31

