
LUNGEBETENNELSE
Lungebetennelse er en akutt og livstruende tilstand som kan ramme  
Irsk Ulvehund. Hunden må så fort som mulig behandles av veterinær. 
Lungebetennelse er en av de vanligste dødsårsakene i rasen.

Gjør alle som har omsorg for hunden kjent med symptomene. 
På grunn av ulvehundeeieres økte kunnskap om symptomer og tidlig behandling,  
blir flere ulvehunder reddet enn noen gang tidligere.
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BEHANDLING
Det er veldig viktig at ulvehundeiere og deres veter-
inærer er oppmerksom på lungebetennelse hos ra-
sen og skjønner viktigheten av lynrask behandling. 
Hvis det er noen tvil, behandle med antibiotika og 
gjør undersøkelser etterpå. Ikke vent og se det an!
Lungebetennelsen må behandles med bredspektret 
antibiotika, fortrinnsvis intravenøst, for at hunden 
skal bli kvitt den livstruende infeksjonen. Etter at 
hunden er friskmeldt må den gå på antibiotika i 
minst seks uker for å hindre tilbakefall.
Lungebetennelse diagnoseres gjennom å ta rønt-
genbilde. I noen tilfeller vil lungebetennelsen være 
klart synlig på røntgenbildene, men ofte vil det ikke 
synes hvis du er tidlig nok inne med det du vet er en 
syk hund. I noen tilfeller kan det også være nødven-
dig med betennelsesdempende medisiner i tillegg. 
En ulvehund som har hatt lungebeten-
nelse er dessverre mer disponert for å få 
det igjen.

HVA? HVORFOR?
Lungebetennelse hos irsk ulvehund er en akutt, rask og 
livstruende tilstand. I en del tilfeller kan sykdommen 
skyldes genetiske defekter som Primary Ciliary Dyskinesia 
(PCD), Larynxparalyse eller spiserørsbrokk (Megaesopha-
gus), mens det i andre tilfeller kan forekomme uten noen 
tydelig årsak. For mange irske ulvehunder utvikler kennel-
hoste seg raskt til lungebetennelse. Vi oppfordrer alle våre
medlemmer til å ha hundene sine i et vaksinasjonsprogram
mot kennelhoste. Samtidig vet vi at ikke alle mutasjoner av
bakteriene som forårsaker kennelhoste dekkes av vak-
sinene, og at kennelhoste ofte også er virusangrep. Hun-
dene er derfor utsatt selv om de er vaksinert.

SYMPTOMER
l Blir plutselig slapp
l Vil ikke ha mat/godbit
l Klarer/vil ikke legge seg ned
l Nysing, som om noe plager den i nesen
l Utflod fra nesen
l Strekker halsen fremover for å gjøre luftveiene åpne
l Bleke slimhinner i feks tannkjøttet (manglende oksygen) 
l Kan begynne å hoste/harke/gurgle 
l Kan ha (høy) feber, men ikke alltid tilfellet

SKRIV UT!


