EGENVÅRD – HUNDVÅRD FÖR HEMMABRUK
12 Enkla Sätt Att Hålla Din Hund Friskare:

NOS

Kan vara torr eller fuktig utan att det betyder något särskilt. Feber
kan inte kännas på hundens nos. Rinnande nos med återkommande
nysningar kan vara noskvalster. Enbart nysningar eller s.k.
bakåtvända nysningar kan också vara noskvalster. Hundar kan bli
förkylda, men det är väldigt ovanligt.
Om hunden verkar ha problem i luftvägar och svalg, är det troligtvis
problem med noskvalster och/eller tonsillerna. Problem med
tonsillerna beror ofta på inre inflammationer och din hund behöver
därför något anti-inflammatoriskt. Mest anti-inflammatoriskt blir det
i kroppen med omega-3 i form av Zinzino BalanceOil med
polyfenoler.

TÄNDER OCH MUN

Tänderna bör vara fria från alltför mycket tandsten. Skrapa med
tandstensskrapa eller ge ben eller hårda kex ofta. Tandsten är den
gula/bruna/svarta beläggningen på hundens tänder, framförallt på
kindtänderna. Orsakar dålig andedräkt. Tandsten beror ofta på
salivbrist. Prova med att öka saltsyran i maten genom t.ex b-jäst eller
kryddor som curry och cayennepeppar (obs! ge lite!). Ge inte mjölk
eftersom den neutraliserar saltsyra. Plaque-Off är en bra produkt.
Tonsillit eller dålig mage kan också göra hundens andedräkt sämre.
Sök då veterinär.

ÖGON

Ögonen ska inte rinna. De ska vara klara och fina och inte ge ifrån
sig överdrivet med ”vätska”. Skölj med ögonvatten eller
koksaltlösning vid ögonirritation. Kokta morötter ger A-vitamin,
som är bra för ögonen. I svåra fall, sök veterinär.

ÖRON

Öronen ska inte lukta illa. Om ett eller båda öronen luktar illa,
uppsök veterinär. Om öronen innehåller en brun smet är det veterinär
som gäller! Samt att du ger Zinzino BalanceOil som är antiinflammatoriskt från insidan.
Ryck håret inne i öronen om det är mycket. Behandla med något
antiseptiskt efteråt. Ryck helst, men om du måste klippa klämmer du
fast håret i en peang så att det inte ramlar ner i örat, utan du kan
enkelt lyfta bort håret från hörselgången.
Peta i öronen så lite som möjligt. Rengör öronen bara om du måste!
Om du måste rengöra kan du prova med 1 del TeaTree-olja och 2
delar olivolja, alternativt outspädd mjölksyra (t.ex Molkosan): Dra
upp hundens öra så långt upp på huvudet som möjligt för att undvika
att peta på trumhinnan. Använd bomull och/eller tops. Se till att inga
bomullsrester stannar i örat!

TASSAR

Klipp överflödigt hår mellan trampdynorna och runt tassar. Klipp
dock med förstånd, eftersom håret skyddar mot mycket. Klipp alltså
bara riktigt rent om det är nödvändigt, t.ex om hunden har
besvärande svamp.

KLOR

Klipp klorna när de är för långa! Hur ofta det blir beror på individ
och ålder. Ju yngre hund, desto oftare får man klippa. Klorna ska nå
marken vid frånskjut när hunden går, men inte orsaka konstig
benställning när hunden står. Hunden ska ha nytta av sina klor, vilket
blir klor som nätt och jämnt når ner till marken.
Klipp så här:

Klipp lite snett uppifrån, då tar det längre tid innan ovansidan växer
ner igen. Du får försöka lära dig hur det ska se ut.
Genom att titta på baksidan/undersidan av klon kan du lära dig att se
den gråaktiga pulpan. Se till att du har bra lyse och bra syn! Studera
en lång klo noga, så lär du dig att se pulpan även på svarta klor.
Valpar håller man i knäet, antingen på en stol eller på golvet. När
valpen blivit stadigare på benen, vid ca 5 – 6 månaders ålder, bör
man klippa klorna med hunden ståendes på golvet. Det är ingen
katastrof om du råkar klippa i pulpan! Det kan blöda ganska mycket,
men om du inte dramatiserar det hela så kommer hunden att ta det
med större ro än du tror. ”Blodstopp” kostar runt en hundring och är
värt att ha hemma!

KÖNSORGAN

Hanar kan få förhudskatarr och prostataförstoring. Tikar kan få
slidkatarr och livmoderinflammation. Zinzino BalanceOil motverkar
allt detta inifrån, tack vare kombinationen av fiskolja och
polyfenoler.
Hanar: Förhudskatarr yttrar sig som gult var i förhuden på penis.
Spola med koksaltlösning eller svag jodopaxlösning. Förhudskatarr
är svår att bota helt. Man kan operera men det är sällan värt det.
Spolningen lindrar en hel del och gör oftast hanen symptomfri ett bra
tag. Mat med mycket A-vitamin kan hjälpa. Troligtvis också antiinflammatoriskt kosttillskott.
Prostataförstoring drabbar främst äldre hanar och yttrar sig i
svårigheter med avföringen. Sök veterinär om något verkar
problematiskt med avföringen på en hanhund!
Tikar: Små flytningar och rödaktig slemhinna i slidan tyder på
slidkatarr. Behandla med naturell yoghurt eller liknande, i första
hand. Fungerar inte detta kan man badda försiktigt med TeeTree-olja
utblandad i flera delar vatten. Problem med slemhinnorna beror

ganska ofta på A-vitaminbrist, men eftersom A-vitamin är giftigt om
det överdoseras rekommenderas bara A-vitaminrika livsmedel, t.ex
lever.
Om tiken har illaluktande flytningar uppsöker man genast veterinär.
Det kan vara livmoderinflammation!

ANALÖPPNING

Att hunden ”åker kana” på baken beror oftast på en av två saker: 1.
Hunden har mask (parasiter) i magen som kliar i stjärten.
2. Hunden har problem med analsäckarna och lyckas inte tömma
dem själv vid avföringstillfället.
1. Avmaska alltid först! Kolla upp vilka typer av mask som är
vanliga där du bor och köp lämpligt avmaskningsmedel.
2. Prova att tömma analsäckarna själv: Du behöver gummihandskar
och stora mängder hushållspapper. Akta ansiktet. Analsäckarna sitter
10 i 2 vid analöppningen. Massera försiktigt tills du får ut en
stinkande sörja. Se också till så att hunden inte har fått problem för
att den är lös i magen, isåfall måste du kolla upp vad det beror på.
Om hunden har analsäcksinflammation så har den en inre
inflammation som måste hejdas. Det görs bäst med omega-3 i form
av Zinzino BalanceOil med polyfenoler.

PÄLS

Bada inte i onödan! Bada så sällan du kan! Det naturliga fettet är ett
skydd mot hudproblem och parasiter. Löst hår kan vara ett skydd mot
fästingar. Kamma dock bort tovor och det mesta av det lösa håret. En
varm päls kliar och irriterar, så det är extra viktigt på sommaren.
Pälsen på front och bringa är den som reglerar värmen, så försök att
hålla hunden så ”gleshårad” som möjligt där. En tovig päls ska
åtgärdas, antingen genom nedklippning i svåra fall, eller ännu hellre
genom tovutredning. Ta kontakt med en hundsalong om du behöver
hjälp med detta.

HUD

Vid hudproblem: Fundera över hundens stressnivå och ge den
omega-3 i form av Zinzino BalanceOil, som jag vet fungerar. Ge
hunden bättre näring. Kanske börja ge mer naturligt fett?

TEMPERATUR

Om hunden verkar hängig eller sjuk på något sätt: Ta tempen!
Hundens temperatur ligger på 37,5 – 38,5 grader Celsius. Ta alltid
tempen innan du ringer veterinären!

MAT

Övervikt är farligt för hundar! Undervikt är inte heller hälsosamt,
men övervikt är farligare! Ett kg på en hund motsvarar i vissa fall 10
kg på dig! Se till att du ger din hund bra mat och ordentligt med
rörelse, för att undvika övervikt. Dålig kost kan ge övervikt lika väl
som för mycket mat. Övervikt är ganska ofta ett resultat av
näringsbrist. Se till att cellerna fungerar optimalt, vilket görs bäst
med omega-3 i form av Zinzino BalanceOil med polyfenoler.
Om du ger din hund torrfoder rekommenderar jag absolut att du 1.
blötlägger torrfodret i några timmar innan servering, för
näringsupptagets skull, 2. ger naturlig mat lite nu och då för
immunförsvarets skull.
Immunförsvaret hos hunden måste stärkas och hållas starkt. I studier
har det visat sig att matrester i form av animaliskt kött och naturligt
fett är hälsosamt för hundar. Om du har en ras med känslig mage
kanske du måste ge hunden en tillvänjningsperiod först, där du
successivt vänjer hunden vid naturlig mat.
Som du säkert redan har förstått så rekommenderar jag dig starkt
att ge hunden Zinzino BalanceOil ca 3 ggr i veckan! 0,15 ml per
kilo kroppsvikt. Det kommer att hålla din hund frisk och stark i
många år. Om din hund har problem med öron, ögon, mage, leder,
hud, inflammationer eller allergier bör du absolut ge den Zinzino
BalanceOil! Dessutom kommer din hund att må bättre rent
mentalt! Om det känns lite kletigt med flytande olja så finns det
kapslar à 1 ml att ge hunden.

Om du själv tar kontakt med Zinzino för att bli kund på denna
fantastiska olja, så uppge mitt ID-nr 7863352204. Eller ännu
hellre: kontakta mig först på telefon 0731-809519.

TUMREGEL

Om du är det minsta osäker på hur du ska göra om din hund
inte ser ut att må riktigt bra - ring veterinär och rådfråga!

Om Ingela Melinder

Hundägare sedan 1978. Hunduppfödare sedan 1992 med över 140
uppfödda valpar och över 20 egna hundar. Hundinstruktör och
hundstrategicoach sedan 1987. Hundexpert på internet sedan 2007.
Hundboksförfattare sedan 2011. Hundfrisör sedan 2012.
Grundare av Medvetet Hundägarskap™ - ett bekvämare och enklare
förhållningssätt till hundar, som ger dig en långt lydigare hund än du
trodde var möjligt!

Kontakt: 0731-809519
ingela@hund.nu
ingela.melinder@gmail.com (e-post jag läser i mobilen)

Hundskola.NU! Bli medlem GRATIS på
http://hundskola.nu för tips och råd om hundar.
Digitala hundkurser hittar du på http://digitalahundkurser.se och http://hundskola.nu/medlem.
På http://hund.nu kan du läsa mina åsikter och insikter om hundar.

Jag kommer också 2014/2015 att erbjuda något nytt för att göra det ännu enklare för
hundägare att bli medvetna.
Som medlem på Hundskola.NU! får du information om när detta spännande händer!

