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Det som populært kalles Valpefurunkulose, er kjent under navnene juvenil Cellulitis, juevenil pyodermi og lymphadenitis aposteatosa
(Obstetrikk for hund og katt)

Valpefurunkulose er en sykdom som oppstår fra tid til annen hos valper fra 3 uker til 12
måneder. Vanligvis er valpene under 16 uker når de får det. Dachshunden er blandt de rasene
som er mest utsatt for sykdommen. (Obstetrikk hos hund og katt, Astrid Indrebø, 1997)
Selv om Valpefurunkulose er en sjelden sykdom, velger jeg å skrive litt om den fordi det er
svært viktig at sykdommen blir diagnostisert riktig. I tillegg er Dachsen en av de få
hunderasene som er ekstra disponert for å få denne sykdommen. Uten behandling ender
sykdommen gjerne med døden, med riktig Cortison behandling er valpen frisk etter ca 10
dager.
Vi hadde et tilfelle av Valpefurunkulose i et av kullene våre. For oss tok det tid før rett
diagnose ble stilt.
Under kan dere se bilder og forløpet av sykdommen for denne spesielle hunden.

4 uker og 5 uker
Kun en liten hvit "knert" i øyekroken.

7 uker
Bitte små hvitaktige byller i øyeranden.
Dyrlegen mener det er hårrot betennelse og setter inn behandling for dette.

8 uker
Symptomene forverres, byllene vokser og endrer seg litt.

8 uker og 3 dager.
Behandlingen gir ingen effekt. Huden på hodet hovner opp flere steder, se bl.a på øyelokkene.
Byllene blir også større.
Dyrlegen forlenger antibiotika behandling og øyedråper pr telefon.

Enda noen dager senere.

Hodet til valpen er enda mer pløsete og opphovnet, og byllene er framtredene nå også på
leppene
Ny dyrlege tar valpen inn på veterinærsamling. I felleskap stiller de diagnosen
Valpefurunkulose og setter i gang adekvat prednisolon (Cortison) behandling.
Behandlingen er meget effektiv. Ved kontroll 10-12 dager etter oppstartet behandling, blir
hunden erklært 100% frisk.

Her ser dere henne -sunn og vakker :-) et snaut år senere.

