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Hundens øregang går rett ned og så i en nitti
graders vinkel inn til selve trommehinnen.
Man kan si at øregangen er formet som en stor
L.
Ørene må kontrolleres jevnlig. Anbefaler at
man undersøker hundens ører daglig.
Bruk gjerne en liten lommelykt så du kan lyse
ned i øregangene, så du får god oversikt. Når
du lyser ned i øret trekker du litt i øret slik at
de øverste delen av øret retter seg litt ut og du
ser bedre. Se på bildet. (Man kan normalt se ned til vinkelen i øregangen.

Hvorfor er det så viktig å kontrollere hundens ører ofte?
Hvis du daglig tar en titt i ørene på hunden, vil du kunne spare mye utgifter til veterinær
og ikke minst mye plager for hunden.
Fremmedlegemer.
Når hunden løper ute i skog og mark kan det i blant komme barnåler og andre
fremmedelementer inn i øret, som fort kan irritere øregangene og utviklet seg til en
ørebetennelse.
Ørebetennelse.
Har hunden mye pels i ørene, vil pelsen kunne tette til øregangene, hårstrå kan knekke og
bare løse hårstrå kan være nok for enkelte hundeører til å skape en irritasjon og en
ørebetennelse.
Blir ørebetennelse ikke behandlet i tide, kan det gå over til en mellomøre betennelse via
hull i trommehinnen, som kan spre seg til det indre øre. Får hunden betennelse i det indre
øret kan det føre balanse og bevegelses problemer.
En mellomøre betennelse kan også hunden få via betennelse i munn og svelg i så fall vil
man ikke kunne se noen symptomer på ørebetennelse i det ytre øre.
Sopp
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Hunder som har mye pelsvekst i ørene, må få nappet pelsen ut av øret jevnlig, så det ikke
skal danne seg en propp av hår, ørevoks. Det skaper et fuktig og varmt miljø i øret, noe
som gjør at det blir gode forhold for stoppvekst. Og får du sopp i øret er det en temmelig
langtekkelig behandling som må til for å bli kvitt det.
Øremidd.
Øre midd er også et ganske vanlig problem hos hunder. Blir ikke det behandlet i tide kan
man lett få sekundære problemer med sopp og bakterie angrep.
Allergi
Man bør også være klar over at hvis hunden er hyppig plaget av ørebetennelse, og ellers
også en del kløe, kan også årsaken være av allergisk karakter.
Det finnes tre hoved katerogier av allergier: Kontakt allergi, formiddel allergi, og Atopi.
Atopi og for allergi er det jeg først og fremst tenker på her, men hvor vidt kontakt allergi
også kan skape den samme reaksjonen med ørebetennelse vet jeg ikke.
Men forallergi (mat allergi) og Atopi kan det. Atopi er luftbårene stoffer som hunden
reagerer på og puster inn. Det kan være, pollen, hudceller fra andre dyr (for eksempel katt
eller mennesker), tobbaksrøyk, husstøv, og muggsopp.
Andre ting som kan føre til ørebetennelser er, blant annet trekk, og vann i ørene.
En langvarig ørebetennelse kan også føre til en kronisk fortykning i ørekanalen, med
utvekster og klumper, som gjør ørekanalen så trang at det er bortimot umulig å holde rent.
I slike tilfeller kan man operere, man kjærer vekk den ytre delen av den ene veggen i
ørekanalen.
Symptomer på hunden.
Det er store variasjoner fra hund til hund, hvor vidt de viser at de har vondt i ørene. Noen
har høy smerte terskel og viser små eller ingen tegn på at de har vondt i ørene. Andre har
lavere terskel for å vise at de har vondt, og rister gjerne på hodet, klør seg, og man ser
gjerne hunden gå med den ene øret hengende nedover.

Hvordan rense ørene?
Huden inni øret er svært tynn. Det skal svært lite til før den blir sår.
Derfor skal vi ikke rote unødvendig nedi øregangene til hunden. Ser
ørene fine ut, så skal de få være i fred.
For å sjekke om ørene er i orden bruker du en liten lommelykt og lyse
ned i øregangene.
Er det bare litt skitt i øret, kan du fjerne det enten med qutips, eller runde flate bomulls
brikker, som loer minimalt. (Slike en gjerne bruker til å fjerne sminke, se bildet)
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Er huden i øregangene tørre, bør du fukte qutipsen eller bomullsbrikken. Jeg pleier å bruke
baby olje med alovera. Du kan også bruke ørerense vann.
Grunnen til at du bør fukte q-tripsen og bomulls servietten, er at når huden er tørr og det
du tørker ørene med er tørt, så blir det friksjon som gjør huden rød og sår på kort tid. Dette
unngår du til en viss grad når du fukter det du tørker ørene med litt olje.
Er det derimot fuktig hud i ørene, bør du bruke tørr q-tripsen og bomull.
Er øregangene så stor at du lett kan få en
finger ned i øret kan du bruke bomulls
brikken. Legg bomullsbrikken på
fingeren, og tørker opp. Ikke tørk
nedover. Du må få bosset opp og ut av
øret.
Bruker du q-tipsen, lar du q-tipsen falle
ned til bunden av øret og tørker opp.
Bruk gjerne lommelykt samtidig så du
ser hva du gjør. Vær lett på hånden.
Husk huden i øregangen er svært tynn og
man kan lett lage hull på huden.
Er det mye boss i øret, bør du bruke et øre rense middel. (Fåes kjøpt hos veterinær og
dyrebutikker.) Du spruter da litt ørerensemiddel ned i øregangene. og så masserer du på
utsiden av øregangen (Nedsiden av øreåpningen.) Slik at øre rensemiddelet kommer til i
alle kroker og kriker.
Bruk så vanlig bomull og tørk godt opp og ut av øret.
Lys ned i øret og sjekk at det ikke er noen lo av bomullen igjen og at det ikke er for fuktig.
Da kan du tørke videre med q-tips og eller bomulls brikken.
Bygger det seg fort opp nytt boss i øret, bør du oppsøke veterinær.
Hunden kan både sitte eller ligge på bordet når
du renser ørene. Det er en smak sak. Men
anbefaler at hunden er på et bord eller en stødig
kommode, så du får en god arbeids stilling.

Napping av hår i øret.
Hunden bør ligge på siden på et bord eller en
kommode når du skal nappe ørene. Dette er
fordi når hunden ligger med hodet ned på en
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flate, er det ikke så lett å riste på hodet. Du støtter gjerne hodet med den ene hånden til å
begynne med.
Du venner hunden til å nappe ørene ved at du napper noen få hår om gangen med fingrene.
Husk å rose for vært napp. Sørg for at du ikke tar for mange hår om gangen.
Hårstråene henger ikke så godt fast nede i øregangene da huden er så tynn der.
Vær nøye på at for hvert napp tar du med ut alle hårene du har løsnet og sørger for at det
ikke henger løse hår på fingrene når du tar
fingrene ned i øregangen på nytt.
Jeg foretrekker å nappe med pinsett, da jeg
synes fingrene er for klumpete til sånt fin
arbeid.
Skal du bruke pinsett, må du lære hunden til å
ligge helt rolig når du napper. Hunden må
ikke rykke til.
Videre må du file vekk de spisse hjørnene på
pinsetten, så pinsetten ikke lager sår i huden.
Også her må en være nøye med at alle hår
som nappes ut kommer med ut. Og at ikke noen hår blir med ned igjen.
Husk det er i øregangene at pelsen er lett å nappe, og at den sitter dårlig fast. Napper du
pelsen i det ytre øre, (ørelappen) sitter den pelsen mer fast og kan gjøre vondt om du
napper der. Kan være like greit å klippe der om du ønsker å den pelsen men. Husk og
beskytt øregangen mot avkuttet pels. Du beskytter ørene ved å putte bomull i ørene mens
du klipper pelsen på innsiden av ørene.
Det er en fordel at hunder med hengeører ikke har for lang pels på innsiden av øret, da det
gjør øret tyngre og minsker lufttilgangen i øret. Det er med på å laget et varmt og fuktig
miljø i øregangen som kan gjøre øre utsatt for soppvekst.
Har du en hund som må nappes jevnlig, er det lurt å lære hunden å slappe av under
nappingen av pels i øregangene. Det gjøres enkelt ved at når du har det daglige stellet av
pels og sjekk av hunden, lyser du med lommelykt i øret venner hunden til at du ser og
undersøker øret. Når hunden er fortrolig med at du undersøker ørene, kan du begynne å ta
et napp eller to i øregangen. Pass på at du ikke har for mange hår om gangen, og at du
napper hovedsakelig pelsen som befinner seg i øregangen, der pelsen sitter løst. Du venner
den gradvis til at man napper lit mer og mer, til du får gjort det du ønsker.
Et øre skal alltid være rent og pent. .
Håper dette kan være til hjelp for noen.
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