Otitis Externa
Din hunds öron har en självrengörande funktion. Hudceller, vax, mikroorganismer och
allergener transporteras upp genom hörselgången, torkar och faller bort från öronlappen.
När den självrengörande mekanismen är störd, blir hörselgången snabbt en utmärkt
grogrund för tillväxt av örats naturligt förekommande mikroorganismer. Detta kan leda till
en öroninflammation med infektion också kallad extern otit.
Extern otit är vanligare förekommande hos hundar än hos katter och människor. Örats
anatomiska form, excessiv hårväxt, fukt från idogt badande eller användande av en
olämplig öronprodukt kan öka fuktigheten i hörselgången som skapar ett gynnsamt klimat
för tillväxt av jästsvamp och bakterier.

Symtom
Om din hund lider av extern otit, skakar den ofta på huvudet, kliar mot ansiktet eller gnuggar örat mot mattor
eller möbler. Örat kan lukta illa, vara rött och smärtsamt att vidröra och det är vanligt med brunt eller gult
sekret från hörselgången.

Diagnos
För att diagnostisera en extern otit använder din veterinär ett otoskop för att titta ner i hundens vertikala och
horisontella hörselgång. Eventuellt sekret bedöms, trumhinnan inspekteras och om möjligt kan en
underliggande orsak identifieras. Ett cytologiskt prov tas från hörselgången och undersöks i mikroskop för
att identifiera vad som orsakar inflammation och/eller infektion.

I de fall det kan vara aktuellt med antibiotikabehandling, skickas ett prov på öronsekretet för bakterieodling
och resistensbestämning.

Behandling
Örondroppar

Öronrengöring

Medicinska örondroppar innehåller ofta
inflammationsdämpande, svamphämmande
substanser och antibiotika och kan vara aktuellt
vid behandling av din hunds öroninflammation.

Öronrengöringsprodukter används för att skölja
bort smuts och skräp och för att desinficera örat.
Ibland är det tillräckligt för att komma tillrätta med
hundens öroninflammation och ibland behövs
örondroppar i kombination med rengöring. Det
finns en rad olika varianter och beroende på hur
din hunds öronproblem yttrar sig, väljs en
rengöring med rätt egenskaper. Om din hunds
öroninflammation är av allvarlig karaktär kan det
krävas en eller flera öronspolningar under narkos.

Om din hund fått örondroppar förskrivet, är det
viktigt att du följer din veterinärs ordination om
hur ofta och hur länge du ska behandla hundens
öra. Det är också viktigt att komma på ett
återbesök för att säkerställa att hundens
öroninflammation har läkt och för att diskutera
eventuellt vidare åtgärder för att undvika återfall.
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Förebyggande åtgärder
För att undvika återkommande öronproblem är det viktigt att identifiera den underliggande orsaken.
Återkommande infektioner kan uppstå till följd av allergi. Allergiska reaktioner yttrar sig som inflammation,
förtjockning av huden och en ökad produktion av vax. Den naturliga städprocessen störs, vax ansamlas i
hörselgången och överväxt av bakterier och jästsvamp är ofta ett faktum.
Det är viktigt att komma tillrätta med en eventuellt underliggande allergi, vare sig det rör sig om en
överkänslighet mot något i djurets kost eller något i omgivningen. Det är ofta nödvändigt att hjälpa örats
rengöringsmekanism med kontinuerlig användning av öronrengöring.
Om du är osäker på hur du bäst ska sköta din hunds öron, kontakta din behandlande veterinär för en
demonstration.
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