
 Varm hund i varm bil? Vad göra? 
Tecken på värmeslag: Symptom är hässjning, dregling, feber, torra och röda slemhinnor, hög puls och  
i allvarliga fall andningssvårigheter, kräkningar och koma. 
Tumregler: 
- Hunden söker ”skugga” bäst den kan:  Risk för att hunden är eller snart blir överhettad 
- Hunden är panikslagen och kämpar: Den ökade kroppsaktiviteten gör att kroppstemperaturen snabbt kan stiga 
- Imma på insidan av rutorna: betyder att luftfuktigheten är 100 %, dvs att hunden kan inte sänka/motverka 

höjning av kroppstemperaturen. AKUT SITUATION!  
- Hunden verkar/ligger apatisk eller är omtöcknad/medvetslös: 
       Kroppstemperaturen är med stor sannolikhet livshotande hög AKUT SITUATION! 

Åtgärder: 
- Snabbt ut med hunden ur bilen och lägg den i skugga 
- Häll kallt vatten på den så att kroppen kyls av (ej iskallt vatten). Alternativt kan hunden svepas in i  
  handdukar som dränkts i lagom kallt vatten. Fortsätt blöt ner handdukarna så att de inte blir varma.  
  Kyl ej ner med hjälp av is då det kan ge motsatt effekt. 
- Erbjud vatten att dricka men tvinga ej i hunden vatten, vattnet får heller inte vara iskallt. 
- Ta hunden till en veterinär även om den återhämtar sig på plats 

Tips: 
- Notera fordonets registreringsnummer 
- Skriv upp klockslag (till exempel hur lång tid hunden har vistats i bilen) 
- Notera hur situationen ser ut med avseende på solinstrålning och ventilation 

    - Ring först polisen om tid finns men är det en akutsituation kan man handla i nöd 
(Brottsbalken 24:4) och ta sig in i bilen och få ut hunden så snabbt som möjligt.  

- Om möjligt ta hjälp av ytterligare en person som gör bedömning av hundens tillstånd. 
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