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T I S S L AT & TA S S AT
Nu är sommaren här och värmen kommer förhoppningsvis
snart den med. Tänk då på att aldrig lämna hunden i bilen.
Även i skugga kan det bli farligt varmt.
Värmeslag
Om en hund placeras i en
bil en varm dag kan
temperaturen inne i bilen,
även då den står i
halvskugga, snabbt bli så
hög att hunden får
värmeslag. Djuret flämtar
våldsamt, är yr och har röd
munslemhinna. För att
kunna rädda hundens liv
måste den snabbt få
komma ut ur bilen. Svalka
av hundens huvud,
trampdynorna och runt
magen genom att hälla på
kallt vatten. Ge också
hunden genast vätska att
dricka. Kontakta därefter
veterinär.

Trevlig sommar önskar Hundfrämjandet!
• Omplaceringsverksamhet Hundfrämjandet
• HUNDFRÄMJANDET i Sverige
besök vår hemsida: www.hundframjandet.com / E-post: info@hundframjandet.se

HUR GICK DET SEN? LÄS SID 4

PLÅGAD AV FÄSTINGAR? LÄS SID 2-3

Redaktör/kassör - Tiina
Sida 1

Fästingar ett otyg!
Idag finns det många sätt o
bekämpa fästingar på
hunden, både giftiga och
mer milda metoder!
Fästingburna sjukdomar
Det finns framförallt två
allvarliga sjukdomar som
våra hundar riskerar smittas
av vid fästingbett; borrelios
och anaplasmos (tidigare
kallad ehrlichios). Båda
orsakas av bakterier som
fästingen bär med sig från
ett tidigare värddjur och
sedan överförs till hunden.
Både borrelios och
anaplasmos kan överföras till
människa
Man skall alltid vara
uppmärksam på
förändringar i sitt djurs
hälsotillstånd. En korrekt
behandling som sätts in i
tid kan rädda livet på din
hund. Vid misstanke om
sjukdom eller ohälsa kontakta alltid veterinär!
Det finns många olika medel
ute i handeln som är mer
eller mindre effektiva mot
fästingar. Några kan ge
biverkningar på ditt djur
samt påverka omgivningen
negativt.
Vi tänkte här presentera
några olika milda alternativ
av bekämpningsmedel, som
vi själva testat på våra
hundar.
Det bästa är att alltid
kontrollera sin hund efter
promenaderna.

Bravecto® är ett
receptbelagt läkemedel till
hund som tillhör en ny
läkemedelsklass isoxazoliner. Den aktiva
substansen fluralaner har
effekt mot insekter och
kvalster.
Är en tablett som håller i 12
veckor.

Tic-Clip är ett giftfritt
fästingmedel för hund och katt.
Mot fästingar och annan ohyra
( löss tex). Den är 100 % giftfri,
ofarlig för djur och människor.
Laddad med bioenergi. Brickan
fästes på hundens halsband och
ska vara effektiv upp till 2 år.

Shoo!Tag är ett giftfritt, luktfritt och
naturvänligt alternativ när man vill
skydda människor och djur mot
insekter. Shoo!TAG™ är en
amerikansk produkt som till en början
var avsedd att användas professionellt
som insektskydd, främst inom
boskaps- och hästskötsel.
Shoo!Tag kortet har en liten magnetremsa som innehåller ett unikt,
tredimensionellt, elektromagnetiskt och statiskt fält som
tillsammans med användarens naturliga, elektriska fält skyddar mot
insekter. Kortet förstärker alltså bara användarens eget elektriska
fält. Sätts på hundens halsband och håller 1 säsong.
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Omplaceringar genom åren
Antal placerade hundar

26
19
14

13

2011 2012 2013 2014

Fixodida Zx är en
naturprodukt som inte
innehåller kemiska tillsatser,
konserveringsämnen eller
färgämnen och pulvret har inga
kända negativa sidoeffekter.
Fixodida Zx innehåller den
aktiva ingrediensen fulvosyra
som helt naturligt stimulerar
djurets försvar.
Detta ger man dagligen i
fodret. Pulver eller tablettform.

Under de senaste fyra åren,
alltså mellan 2011-01-01 till
2014-12-31 så har 72
stycken hundar hittat sina

Bärnstenshalsband.

nya familjer via

Ett helt giftfritt och ofarligt
alternativ.
Bärnstenshalsbandet
genererar en statisk
elektricitet som fästingarna
ogillar. Håller så länge det är
helt!

Hundfrämjandet. Det är bra
siffror med tanke på hur
mycket jobb och tid som
ligger bakom varje enskild
omplacering och hur få vi är
idag som ideellt arbetar
med detta. Det är
åtminstone en visning (men
ibland även flera) ,
placeringen, hembesök och
överskrivning . Och då har vi
inte ens räknat med alla
samtal som vi ringer både
innan visningen till tänkbara
familjer och efter
placeringen.
Hittills i år har vi hunnit
placera 10 stycken. Vi får se
hur många fler det blir

Du kan också koka ihop ditt eget
fästingmedel!
Koka 1L vatten
Pressa 2-3 vitlöksklyftor i vattnet
Häll i en kryddburk rosmarin ( går att
ta timjan också)
Låt stå under lock och svalna
Sila och häll sedan i 1msk
vitvinsvinäger (pressa ev. i lite citron
och olja, det sista för att få det att
sitta bättre). Häll allt i en sprayflaska
och förvara i kylen.
Spraya på inför varje promenad. Du
kan ta lite på dig själv också när du
ska ut i skog och mark!

innan året är slut.
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Gaston – En historia med lyckligt slut!
Gaston kom som 2 åring in till Hundfrämjandet för omplacering. Han var en glad, go och pigg
kille men med en liten nerv som ibland gjorde honom stressad.
Vi letade och hittade en familj som ville överta honom. Men jag var tveksam då magkänslan
sa att det inte riktigt var rätt, men då ägarna trodde på detta för sin hund och jag inte kunde
sätta ord på känslan så flyttade han dit. Tyvärr visade det sig vara fel och Gaston kom i retur
för ny omplacering pga just stressen.
Han hamnade sedan hos en ny familj där han var högt älskad och fungerade bra. Han gick på
dagis mm. Bodde där i 3 månader men sedan skedde en olycka och han var återigen aktuell
för omplacering. Då kom han till ett jourhem där han fungerade bra för att sedan testa att bo
hos en familj några dagar. Där var han oerhört stressad igen kanske pga all flytt fram och
tillbaka och familjen klarade inte av att reda ut detta.
Nu måste han få chansen att landa och hitta ett stabilt och bra hem där han får ro. Många
föreningar mfl. som omplacerar hundar har ofta en åldersgräns på den nya ägaren och ibland
en ganska hög sådan. Vi på HF har en 18 års gräns för att man själv lovligen ska kunna
skriva under ett kontrakt.
Vi hittade Lisa, en ung tjej som då var endast 17 år gammal, men vars föräldrar var med på
att hon fick ta över en hund.
Efter visningen beslutades att Gaston skulle få flytta dit. Där skulle han få bo med Lisa i en
liten stuga på föräldrarnas tomt. Han skulle vara med henne i stallet där hon jobbade på
dagarna.
Gaston fick nu en uppgift här i livet; gå till jobbet varje dag. Han bar grimskaft och höpåsar,
talade om när det körde in någon på stallplan mm. Och på helgerna var han till en början
besviken över att inte få åka och jobba. Han hade nu sällskap hela dagarna, uppgifter att göra
och en matte som kunde läsa honom.
Gaston är idag 10 år och en riktig gentleman!
/Annette
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