Förgiftningar
Det finns många olika ämnen som kan vara farliga för hundar och katter. Om du misstänker att ditt
djur har fått i sig ett giftigt ämne ska du ta kontakt med en veterinär så fort som möjligt.
Behandlingen varierar lite beroende på vad djuret har fått i sig och hur länge sedan intaget skedde.
Ju snabbare djuret får vård desto bättre.
Om det inte har gått för lång tid sedan djuret fick i sig giftet kan man prova att ge djuret medicin så
att det kräks. Om det har gått för lång tid eller om giftet i sig är frätande eller av annan orsak
olämplig för djuret att kräkas upp består behandlingen av att få djuret att uppta så lite som möjligt av
giftet till blodet.
1. Kontakta veterinären att ni är på väg.
 Veterinären får då tid att förbereda behandlingen innan ni kommer in.
2. Åk till veterinären.
3. Ta om möjligt med förpackningen på det som hunden (eller katten) har ätit.
4. Håll djuret så stilla som möjligt.
Vanliga symtom: Nedsatt allmäntillstånd, kräkningar/diarré, påverkan på blodcirkulationen och det
centrala nervsystemet.
Nedan är listat ett antal ämnen som är giftiga för hund och katt. Vill du veta mer? Ta kontakt med
giftinformationscentralen: http://www.giftinformation.se/temasidor/husdjur/

Alger: se fliken ”Alger”.
Avokado
Både själva avokadon och dess blad innehåller ämnet Persin som är giftigt för många djur. Symtom
kan vara kräkning, diarré och ev. hjärtmuskelinflammation.
Bittermandel
Bittermandel är i för stor mängd inte bara farligt för människan utan även för ditt husdjur.
Bittermandel innehåller cyanid som är så farligt att det kan leda till döden. Symtom är bl.a. kräkning
och påverkan på andning och hjärtat.
Choklad
Mörk choklad är giftigare än ljus choklad. Detta pga. högre kakakoinnehåll. Kakaon innehåller
teobromin, som är det som är giftigt för hundar och katter. Symtom kommer i regel inom 4-24
timmar efter intaget. Djuret kan få symtom som hjärtklappning, oro, skakningar, ökad törst,
kräkningar, ont i magen mm. Om hunden eller katten får i sig tillräckligt mycket, i förhållande till sin
storlek, kan chokladen vara dödlig. Kontakta veterinären om ditt djur har fått i sig choklad och försök
gärna bedöma hur mycket den har fått i sig och hur hög kakaohalten var. Det är svårt att säga exakt
hur mycket choklad som är farligt för just din hund. Man kan ungefärligt säga att över 20 mg
teobromin per kg kroppsvikt kan ge förgiftning hos en hund. Mörk choklad innehåller ca 5-15 mg
teobromin per gram choklad. Ljus innehåller bara ca 2 mg per gram choklad.

Deg (alkohol)
Om en hund äter en större mängd deg så kan den jäsa i magen så att hunden blir alkoholförgiftad.
Hunden kan bete sig berusat och vingligt. Ta kontakt med en veterinär för att avgöra om hunden
behöver behandling.
Kylarvätska till bil (Glykol)
Glykolförgiftning kan ge symtom som vinglighet, slöhet, illamående och kräkningar. De första
timmarna efter intag kan även törst och urinering öka. Njurarna påverkas kraftigt. Koma, kramper
och dödsfall kan ses. Det är viktigt att djuret snabbt får behandling.
Läkemedel
En hund eller katt som får i sig medicin som inte är avsedd för den kan bli mycket sjuk. Vanliga
värktabletter till människor kan orsaka allvarliga skador såsom inre blödningar, njurskador och
leverskador. T.ex. Alvedon (paracetamol) förstör röda blodkroppar och djuret kan dö inom ett dygn.
Även Aspirin och Magnecyl m.fl. är giftiga. Tillräckligt stort intag av järntabletter och koffeintabletter
är också giftiga för ditt djur.
Även en för stor mängd av medicin som är utskriven till ditt djur kan orsaka kraftiga biverkningar.
Därför är det viktigt att noga läsa på receptet hur mycket ditt djur ska ha, samt att hålla
förpackningen utom räckhåll för nyfikna och hungriga sällskapsdjur.
Lök
Lök kan ge lever- och njurskador och kraftig blodbrist (anemi). Symtom är bl.a. diarré, kräkningar,
hjärtklappning, snabb andningsfrekvens, nedsatt aptit, buksmärtor och bleka slemhinnor. Tänk på att
mycket mat innehåller lök!
Musgift (krimidin)
Om ditt djur har fått i sig musgift så kan det gå mycket fort. Giftet förlamar andningsmuskulaturen
och djuret kan få kramper redan 10-20 minuter efter intag. Råttgift är vanligare än musgift.
Ormbett: se fliken ”Ormbett”.
Paddor
Om din hund slickar eller biter på en padda så kan den få i sig bufotenin som kan orsaka en lindrig
förgiftning. Hunden börjar ofta salivera kraftigt och bli lite slöare än vanligt. Symtomen går oftast
över av sig själva men om din hund är väldigt påverkad bör du kontakta en veterinär.
Råttgift (warfarin och superwarfarin)
Warfarin stör leverns förmåga att bilda ämnen som är nödvändiga för att blod ska kunna koagulera.
Detta gör att ett djur som har fått i sig råttgift riskerar att drabbas av blödningar av olika slag. Både
inre blödningar samt näsblod och blod i avföring etc.
Salt
Vanligt salt kan ge allvarlig förgiftning. En hund kan t.ex. få sig för mycket salt om den dricker för
mycket havsvatten eller om den får i sig trolldeg. Symtom är nedsatt allmäntillstånd, ökad törst,
kräkning, stelhet eller kramper.

Sniglar
Kan orsaka lindrig förgiftning i likhet med paddor. Symtom är illamående och salivering. Värre är om
hunden får i sig snigelgift eller andra insektsgift. Ta kontakt med veterinär om du misstänker att din
hund har fått i sig gift.
Svamp
Svamp kan precis som för oss vara giftiga för ditt husdjur. Ditt djur kan få symtom som ökad
salivering, kräkning och diarré samt skador på njurar och lever.
Tobak
Tvål
Kan liksom paddor och sniglar ge lindrig förgiftning. Symtom är illamående och kräkningar men
behandling behövs vanligen inte.
Vindruvor och russin
Det är olika hur mycket av russin och vindruvor som en katt eller hund tål att få i sig. Ett russin kan
vara tillräckligt för att djuret ska bli sjukt och det är framförallt njurarna som tar skada. Symtom är
kräkningar, diarré, slöhet och ont i magen mm.
Xylitol (sötningsmedel i bland annat tuggummi)
Hundar är mycket känsliga för Xylitol. Ämnet gör att insulin frisätts till blodet vilket gör att
blodsockret sänks kraftigt. Symtom är kräkning och nedsatt allmäntillstånd. I allvarliga fall
förekommer kramper och medvetslöshet. Ge hunden vanlig mat (kolhydratrik) för att minska risken
för blodtrycksfall. Kontakta veterinär om ditt djur har fått i sig Xylitol.
Växter och blommor
Ta kontakt med en veterinär om du misstänker att ditt djur är förgiftat. Försök att undvika att ha
giftiga växter hemma. Nedan ser du exempel på växter som kan vara giftiga för ditt djur.


















Amaryllis
Anemon
Azalea
Cyklamen
Ekollon
Flitiga lisa
Fredskalla
Ginst
Gullranka
Hortensia
Hyacint
Iris
Julros
Julstjärna
Kastanjer
Korallbär
Liljekonvalj









Liljor av alla dess slag inkl. påsk- och pingstliljor
Mistel
Oleander
Prickblad
Rosenkalla
Vallmo
Änglatrumpet

