
Heteslag
Dette er jo et yndet og veldig viktig tema som vi aldri kan ta opp for ofte .

Ønsker å gjengi litt av hva som sto i Asker og Bærums Budstikke her om 
dagen – Skrevet av Bettina Ruud som driver smådyrsklinikken Vets 4 Pets i 
Heggedal:

”Heteslag er et uttrykk for hypertermi. Da er kroppstemperaturen godt over 
det som er normalt og celleødeleggelse kan bli resultatet. Generelt kan man 
si at celler tåler temperaturer opp mot 42 grader. Blir det varmere enn dette, 
vil vellene gå i stykker, stoffer slippes ut av cellene og fører til enda flere uhel-
dige reaksjoner i kroppen. På grunn av uttørring vil blodet tykne og hjertet 
jobber veldig hardt for å klare å pumpe blodet omkring. Cellene klarer ikke å 
ernære seg av dette unormale blodet og celledød følger.

Tidsfaktoren er også av betydning. Jo lenger temperaturen er høy, jo større 
sjanse for celleødeleggelse. En hund som er lukket inne i en bil, spesielt en 
stor hund, vil ikke ha mulighet til å kvitte seg med kroppsvarmen sin. Etter-
som hunder ikke har svettekjertler i huden slik mennesker har, må den kvitte 
seg med overskuddsvarme ved hjelp av pesing. Luften hunden da puster ut 
er fuktig og over 38 grader. Dersom det ikke er noen luftutskiftning i bilen, vil 
hundens pesing faktisk bidra til å gjøre en varm bil enda varmere.

Det kan ta bare noen minutter i en varm bil før irreversible forandringer er et 
faktum og hunden kan dø av innbendig blødning, hjerneødemer og nyresvikt. 
Synlige tegn på heteslag er intens og rask pesing, vidåpne øyne, sikling og 
sjangling. Etter hvert vil dyret miste bevissthet.
Dersom man mistenker overoppheting av kjæledyret sitt, kan man tempe-
raturen. Er temperaturen høyere enn 40 grader er det bare å komme seg 
til dyrlegen så fort som mulig, helst mens dyret avkjøles med air condition 
i bilen. Er situasjonen riktig ille, kan man bli nødt til å komme i gang med å 
spyle hunden med kaldt vann, om dette er raskest. Man må særlig spyle un-
der buken, på innsiden av lårene og passe på at vannet kommer inn til huden 
gjennom pelsen.

Forhold som bidrar til heteslag ved siden av varmen er: 
mangel på vann, fuktig luft, fedme, overanstrengelse, høy alder, hjerte- 
og karsykdommer og opphold i et innelukket område.”

HELSE:

1


