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Hond in de bakoven!
Reeds bij 20o buitentemperatuur dreigt de dood!
Want in de auto kan het, bij stijgende temperatuur,
heel vlug tot meer als 50o oplopen!
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Helaas zullen ook deze zomer weer veel honden door
een zonnesteek kwaalvol in de auto sterven.
Laat het niet zover komen!
Help mee om andere hondebezitters
te informeren. Vraag gratis deze kaart
aan om uit te delen.
Dierenbescherming is voor iedereen!

www.tasso.net
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Zonnesteek bij dieren
Preventieve maatregelen en eerste hulp in geval van nood
Zowel katten als ook honden kunnen een zonnesteek oplopen. Daar het grootste gevaar echter in een in de zon geparkeerde auto met gesloten ramen bestaat, zijn veel meer
honden als katten hiervan betroffen. Het behoeft maar enkele
minuten om de hond in een in volle zon geparkeerde auto in
een levensgevaarlijke situatie te brengen. Zelfs een raam dat
een spleetje open is, koelt niet genoeg!
Honden en katten regelen hun lichaamstemperatuur door te
hijgen. De hierdoor veroorzaakte waterverdamping moet het
dier door drinken compenseren. Heeft het hiervoor geen mogelijkheid, komt het tot Hyperthermie, d.i. de lichaamstemperatuur stijgt. De eerste tekens van een zonesteek zijn:
onrustig, een ver uitgestrekte tong met gestrekte hals, wankelen en uitputting. Vanaf 40o volgt een bloedsomloop storing.

Levensbelangrijke organen worden met te weinig bloed verzorgd en kunnen tot een shock voeren. Stijgt de lichaamstemperatuur tot 43o, stollen de lichaamseigenen proteinen
en bestaat de mogelijkheid tot bewusteloosheid.
Wat moet je doen?
Een zonnesteek is een medisch-noodgeval! Het dier moet
daarom zo snel mogelijk door een dierenarts behandeld
worden. Breng het dier snel in een schaduwrijke plaats en
koel het langsaam met natte, koele doeken ca. 30 minuten
af. Is de hond bij bewustzijn, dan geef hem kleine slokjes
water. Bij bewusteloosheid moet de hond stabiel zijdelings
liggen. De tong moet er uithangen.
Zie je een hond in een auto in een noodsituatie, bel
meteen de politie!
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