Kräkning och diarré
Ett mycket vanligt problem hos hundar och katter är kräkning och diarré. Orsakerna är många och ett
vanligt problem är att djuret har ätit något olämpligt. Foderbyte eller överkonsumtion av någon viss
typ av mat kan också göra djuret dålig i magen.
Virus, bakterier, parasiter är vanliga orsaker till sjukdomar i magtarmkanalen. En del djur påverkas
negativt av stressituationer, t.ex. utställningar, resor, hårt arbete vilket kan göra dem sjuka.
Om hunden eller katten har fått i sig en s.k. främmande kropp kan djuret få intensiva kräkningar och
bli allmänpåverkat. Hos hundar kan det vara allt från en nektarinkärna till en strumpa eller leksak
som äts upp och fastnar någonstans i magtarmkanalen. Katter kan få stopp i tarmen av t.ex.
presentsnöre, garn och hårbollar. Även bukspottskörtelinflammation kan ge allvarliga och akuta
kräkningar.
Allergi och tumörer är andra orsaker som kan ge diarré och kräkningar. Olika mediciner kan också ge
dessa symtom. Var uppmärksam på om ditt djur verkar vara lite extra känslig i magen. Det kan bero
på olika saker och ibland kan t.ex. ett foderbyte hjälpa.
Vad kan ni göra hemma?
Många gånger går symtomen över av sig själva men det finns några saker man kan göra för att
underlätta för djuret. Ge skonkost i mindre portioner flera gånger per dag. Skonkost finns som
speciella foder att köpa hos veterinären eller så kan man prova att ge hunden kokt ris, kokt kyckling
eller kokt fisk. Det finns även olika typer av pasta och pulver som kan främja en god tarmflora hos
ditt djur. Ring gärna din veterinär för råd.
Ta gärna temperaturen på ditt djur.
Om symtomen är kraftiga och kommer väldigt akut är det dock viktigt att uppsöka veterinär. En valp
eller kattunge blir snabbt uttorkad om de inte får behålla någon vätska.
För att förebygga magproblem är det viktigt att ge hunden eller katten ett bra sammansatt
kvalitetsfoder samt undvika att ge så mycket annat än det vanliga fodret. Håll koll på djurets normala
beteende och avföring. Vaccinera ditt djur enligt rekommendationerna.
Vad gör veterinären?
Veterinären gör en klinisk undersökning, tar temperaturen på ditt djur och gör en värdering om
hunden eller katten är uttorkad. Beroende på symtom och sjukdomshistoria tas det ibland
blodprover och ibland röntgen. Ibland behöver djuret bli inskrivet för vård, medicin och intravenös
vätska.
I vissa extrema akutfall så görs ett bukingrepp för att undersöka de inre organen.
Vid kroniska besvär kan djuret behöva sövas för att man ska kunna gå ner med ett endoskop och se
hur magen och tarmen ser ut samt ta vävnadsprover.

