dier & gezondheid

De hond uitlaten in het bos! EHBO bij bosongelukken
Uiteraard moet u zich niet laten afremmen om een fijne boswandeling te gaan maken, maar een beetje EHBO kan
nooit kwaad!
Door Monique Carton
Dierenkliniek ‘t Spoor

Zand in de ogen
Heeft uw hond wel eens last van oogontstekingen na het spelen? Spoel de
ogen dan na het spelen uit met water of lenzenvloeistof. Heeft uw hond
regelmatig last? Dan kunt u preventief de ogen beschermen met een vitamine A-oogzalf voor u naar het bos gaat. Maar kijk het bij oogproblemen
nooit te lang aan.
Oor- en/of huidontstekingen na het zwemmen in het water
Neem een bidon schoon kraanwater mee tijdens de wandeling en spoel de
oren even uit na het zwemmen. Thuis direct met schoon water uw hele
hond afspoelen en vergeet ook de liezen, oksels en de tenen niet. Ziet u
toch rode uitslag en irritatie? Met een paar dagen calendulazalf, sudocreme of honingzalf komen de meeste honden van de uitslag af.
Maar kijk het niet te lang aan.
Een gescheurde nagel na het spelen
Zit de nagel erg los? Dan kunt u hem vaak het beste verwijderen. Soms gaat dat al door eraan te trekken of de breuklijn door
te knippen met een nagelschaar. Beweegt de nagel niet heel
veel of twijfelt u? Laat hem dan liever zitten. Met een
verbandgaasje tussen de tenen en een dunne zwachtel kunt u
de beschadigde teen inpakken. Zo kan het bloeden stoppen en
wiebelt de losse nagel niet. Doe het verband niet te strak en
controleer regelmatig of de voet niet opzwelt. Laat het verband
niet te lang zitten. Vanaf dat het bloeden gestopt is, kunt u de
voet gedurende een paar dagen eenmaal per dag in een badje
met soda dompelen om infecties te voorkomen. Wordt het
teentje gezwollen en pijnlijk? Laat het dan controleren.
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Een snij- of bijtwond
Oppervlakkige verwondingen kunt u schoonmaken
door de haren weg te knippen of scheren, het meeste
vuil met water of zoutoplossing weg te spoelen en met
desinfectiemiddel (zoals Betadine) schoon te poetsen.
Is de wond door de huid heen? Bloeden kunt u stelpen
door een zwachtel of drukverband aan te leggen.
Droge wonden waar veel viezigheid in is gekomen,
kunt u uitspoelen met schoon water of zoutoplossing.
Diepe of langgerekte wonden moeten vaak gehecht
worden, dat doen we bij voorkeur binnen zes à acht
uur. Bijtwonden zijn ook altijd geïnfecteerd en zullen,
hoe klein ook, behandeld moeten worden.
Verwondingen aan de borstkas, ogen in combinatie
met benauwdheid of veel pijn zijn spoedgevallen.
Grasaren, steentjes, splinters…
Grasaren, steentjes, splinters. Uw dier kan erin stappen en ze kunnen in de vacht vast komen te zitten en
de huid van bijvoorbeeld de voetjes binnen dringen.
Controleer na elke wandeling op grasaren en
dergelijke en probeer ze zo spoedig mogelijk te
verwijderen. Toch iets in de huid? Als het niet met een
pincet te verwijderen is biedt een badje soda of
groene Biotex soms hulp.
Teken
En natuurlijk teken! Bescherm uw huisdier preventief
en controleer na elke wandeling. Verwijder teken binnen 24 uur door de teek vlak bij de huid vast te pakken
en te draaien (linksom of rechtsom maakt niet uit).
Controleer of de hele teek verwijderd is. Ontsmet de
plek pas na het verwijderen van de teek. Dit artikel is
te klein om alles uitgebreid en tot in detail te bespreken. Heeft u vragen? Bel gerust met uw dierenkliniek.
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