Har din hund mjäll?
Det finns flera orsaker till mjällbildning hos hundar.
Stress är en vanlig orsak. Om mjällbildningen beror på känd stress, är det viktigt att
skapa gynnsamma förhållanden för hunden. Stressfaktorer ska helst elimineras om
möjligt och rätt behandling ska sättas in. I vissa fall behöver veterinär konsulteras.
Som nämnts ovan är en av de vanligaste orsakerna till mjäll felaktigt utvald mat. Äter din
hund torrfoder eller använder du BARF ( Biologiskt Anpassat Rå Foder) -metod eller lagar du
mat själv för din pälskling? Var uppmärksam på att hunden får i sig rätt sammansatt foder
som tillfredsställer energibehovet och har rätt mineral- och vitaminhalt beroende på hundens
ålder. Vid rätt anpassat foder behövs inga extra tillsatser/ vitamin eller mineraltillskott. Men
om din hund har fått mjäll kanske saknas fettlösa vitaminer i foder för din hunds behov. I
detta fall berika maten med oljor Som exempel: Nutrolin ”Skin &coat” , Svenska Djur
Apoteket ”Laxolja”.

Mjäll kan vara en negativ reaktion på de kosmetika som finns för hundar. Jag rekommenderar
att inte använda schampo för människor på grund av olika PH nivåer med hundar (djurets pH
är mer än 7, medan vi har 5,5). Dessutom har de praktiskt taget inga talgkörtlar i huden, och
om det skyddande fettlagret tvättas bort helt kommer återhämtning ta lång tid. Om ni vill göra
SPA för era Biewer eller Yorkar använd inte hårinpackningar som innehåller sprit. Minkolja
passar inte för Biewerns päls, var försiktiga.
Även dyra kosmetiska medel som passar en Biewer kanske ger helt annan effekt på ditt
husdjur. För hundar, liksom för människor, är allt också individuellt: pälsens sammansättning,
hudegenskaper och möjliga allergiska reaktioner.
Hormonella förändringar kan också bidra till mjällbildning genom att sänka hundens
naturliga fettnivåer Till exempel kan en hund ha hormonella problem som obalans i
äggstockarna (för tikar), i sköldkörtel, i binjurarna. Bara veterinär kan fastställa dessa
orsaker genom en undersökning och blodprovstagning på din hund.
Allmänna råd vid mjäll:
-Pälsvården ska göras regelbundet. När du kammar hundens hår hjälper det till att fördela
fettet jämnt och minskar mjällbildningen.

-Undvik överdriven tvätt som leder till extra torr hud. Tvätta hunden var 7-10 dag, inte oftare
(OBS! finns undantag från regeln, om hunden är smutsig, då får den tvättas extra)
-Använd hundschampo. Hundar har PH 7. Människor har ph 5 på huden. Minimum parfym.
Återfuktande , mild schampo att föredra.
-Vid torr hud kontrollera fodret din hund får. Behöver det bytas? Brist på fettlösliga
vitaminer? Ska fodret berikas?
Kontakta veterinär om allt du gör är rätt eller om flera hundar har mjäll samtidigt eftersom det
kan vara något mer allvarligt, som skabb eller annat.
Kom ihåg att pälsen är en återspegling av hundens hälsa. Pälsens längd, täthet, färg och glans
grundar sig på ärftliga faktorer, men rätt vård låter den vackraste pälsen blomma upp!

