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Forhuden hos hunder er nærmest
som en pelskledd lomme som beskytter
hundens penis mot kulde og skader.
Når hunden går i gjørme og tett høy
vegetasjon blir forhuden utsatt for både
skitt og bakterier.
På sommerhalvåret, blir den i tillegg
utsatt for pollen og støv.
Bakterier, pollen og i blant små plante rester kan komme inn i forhuden. og skape en
irritasjon, som kan utvikle seg til en forhuds katarr.
Hunder med lang pels er mer utsatt, da skitt, støv og bakterier får mer feste i pelsen og vil
lettere komme inn i selve forhuden.
Når forhuden er irritert og betent, begynner det etter hvert å danne seg en slags puss,
eller utflod, som vil ses som en gul eller gulgrønn veske som drypper fra forhuden.
Denne vesken setter flekker på tepper og møbler, og er lite koselig for eier.
Men det som er mer vesentlige er at hunden får svie og ubehag i forhuden, og enkelte
vil gjerne slikke seg på tissen. Dette skal ikke misstolkes som en form for renslighets
fakter fra hundens side. Hunden slikker fordi det er ømt og svir.
Mange regner det som vanlig, ufarlig og naturlig at hannhunder har forhudskatarr. Men
det er ubehagelig for hunden og det kan utvikle seg til mer alvorlige tilstander. Videre så
er det enkelt å behandle på tidlig tidspunkt og vanligvis lett å bli kvitt, så det er ingen
grunn til ikke å ta fatt i problemet før det utvikler seg til et ordentlig problem.
Hvis du ikke gjør noe med forhudskatarren, kan dette utvikle seg videre til betennelse i
prostata og til blærebetennelse. Hvis det er skader i slimhinnene rundt penis, kan også
bakteriene infisere vevet i selve penis.
I akutte tilfeller kan hunden i den mest kroniske perioden være bedeknings impotent.
Men for øvrig bør ikke en hund som har betent penis brukes i avl da bakteriene kan
overføres til tispens kjede, og for øvrig vil det også være smertefullt for hannhunden.
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Hvis forhudskatarren går for langt må hunden til veterinær og behandles med antibiotika
kur.
Å behandle hunden for forhudskatarr både når hunden har fått det og forebyggende er
enkelt, billig og raskt. Så det er ikke noen grunn til ikke å forhindre at hunden skal ha
ubehag, og samtidig spare seg selv for veterinærutgifter.

Forebyggende og behandling av forhudskatarr.
Du må gjerne bruke hygieniske engangs hansker. Hvis du ikke bruker hansker bør du
vaske hendene godt før og etter behandlingen.
1. Klipp pelsen rundt forhuds åpningen.
Det forhindrer at dråper med urin henger i pelsen, og at skitt og bakterier ligger like ved
åpningen.
Ikke klipp for tett inntill huden, for da er det lett at det blir sår og irritert hud. Vær
forsiktig så du ikke klipper hull.
2. Bruk en bomullsdott , eller tørkepapir og
tørk vekk smuss og fukt rundt forhuds
åpningen.
3. Trekk forhuden litt tilbake og se til at
penisen ikke er unormal rød, eller at det er
sår eller skader. Er det sår eller skader på
selve penisen, eller at den er unormal rød
bør du før du fortsetter, kontakte en
veterinær. Det skal ikke skylles, hvis
veterinæren skal ta prøver av forhudens
bakterieflora.

4. Skylle forhuden.
* Det går ann å få kjøpt egen forhuds rens, både på apotek og i dyrebutikker. I denne
forhuds rensen finner man både sprøyte og rense vann.
* Du kan også bruke klorhexidin, den skal ha bortimot samme effekt som den vanlige
forhudsrensen.
(Klorhexidin har jeg selv ikke prøvd, men ser at veterinærer på sine nettsider anbefaler
det.)
* Grønnsåpe har jeg brukt mye med gode ressultater. Da tar man en barnesje flytende
krystall grønnsåpe, og blander i en kopp med luken vann.
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(Ikke furunåls luk grønnsåpe, da den er tilsatt noe som gjør at den ikke egner seg. )
Grønnsåpen fjerner bakterier temmelig effektivt.
* Skyller du for å forebygge forhudskatarr kan du bruke rent vann. Bruk kokt rent vann,
som er kjølt ned til lunken hud temperatur.
* Men det er også ikke uvanlig å bruke urter i skyllingen også. Jeg kan nevne:
Kamillete, og Ringblomst te. – Da lager du sterk te av tørkede kammille eller
ringblomst urter, sil teen i et kaffe filter så det ikke følger noe plante materialer med. Kjøl
ned teen til behagelig hud temperatru før bruk. (jeg har selv ikke prøvd disse urtene, så
jeg kan ikke uttale meg om hvor effektive de er.)
Hvordan skyller en forhuden?
Du trenger en sprøyte.
med litt spiss. Hvis du
kjøper en forhuds rens
første gangen du skal
gjøre dette så får du både
sprøyte og spisser til å tre
på sprøyten.
Ellers så får du sprøyte
med tut på apoteket. (Fordel med en liten tut.)
Først har du vesken du skal skylle med i
en kopp. Pass på at vesken har passe
temprattur.
Du får vesken inn i sprøyten ved å stikke
spissen ned i vesken og dra stempelet
oppover. Så suges vesken inn i sprøyten.
Tøm sprøyten for luft ved å presse
stempelet tilbake til det drypper litt veske
ut av tuten til sprøyten.
Ha rikelig med tørkepapir klart til bruk,
lett tilgjengelig.
Jeg anbefaler å ha hunden på et stødig
bord, så du får en god arbeidstilling,
samtidig er det ikke er mulig for hunden å
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vandre rundt, mens du holder på. Er hunden uvant med å stå på bord, er det lurt å venne
den til det i forkant. Gjerne venn hunden til å bil stelt og børstet på bordet.
Bruk et underlag på bordet som gjør at det ikke blir glatt og at hunden ikke glir. En
gummi matte, skumgummi, anti gli matte, eller baderoms matte med gummi belegg
under, kan være mulige løsninger.

Dra forhuden fram, så det blir god avstand
mellom forhuden og penisen.
Du må ikke treffe hundens penis med
sprøyte tuten, for det vil gjøre vondt. Bare ta
tuten akkurat innenfor åpningen av
forhuden.
Hold om forhudsåpningen slik at du hindrer
vesken som du sprøyter inn i å renne ut.
Tøm sprøytens innhold jevnt og
rolig inn i forhuden.
Fjern sprøyten, men hold fortsatt
foran åpningen til forhuden. Med
den andre hånden skyver du
vesken inni forhuden fram og
tilbake. Slik at vesken får skylt
inni forhuden.
Så tar du farm tørkepapiret og holder det rundt åpningen og lar vesken renne ut i papiret.
Tørk godt av rundt åpningen.
Skyll sprøyten, og koppen grundig,
og gjenta opperasjonen med rent
lunket vann.
Dermed får du ut alle rester etter
skylle middelet. For det er ikke
meningen at det skal ligge igjen
inni forhuden.
HVOR OFTE skal en skylle
forhuden.?
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Ved forhudskatarr skyller du forhuden to ganger om dagen, i en uke. Ser en ikke
bedring innen da, bør man oppsøke veterinær.
Ser du stor bedring kan du etter en ukes skylling to ganger om dagen, gå over til å skylle
bare en gang om dagen, i 5-6 dager, så annen hver dag. Så tredje hver dag. og så en gang
i uka.
Går det fortsatt bra, kan man gå over til forbebyggende skylling.
Hvor ofte skyller en for å forebygger forhudskatarr?
Jeg vil anbefale at om våren og sommeren så skyller man, en til to ganger i uka, ettersom
hundene er mer utsatt for forhudskatarr om våren og sommeren.
Mens om vinteren ville jeg ha skylt forhuden rundt en til to gang i måneden.
Ønsker alle lykke til. Håper dette er oppklarende, og til hjelp for noen.
Hilsen Torhild
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