Bruk sele på tur!
Vær nøye med å finne en sele som sitter riktig på hunden din.
En sele som gnager eller hindrer fri bevegelse, er ubehagelig
for hunden og kan gi muskel- og skjelettplager.

Å finne riktig sele
Hunder er forskjellige. En sele som sitter riktig på en hund,
kan bli helt feil på en annen hund.

En sele som sitter riktig er behagelig for
hunden og gir ikke skader.

En sele med Y- eller H-form er det beste. Disse har en rem
mellom frambena, som forhindrer selen i å skli opp mot den
myke halsregionen. H-selen har også et lengre ryggstykke,
som sikrer god avstand mellom albuene og mageremmen.

En sele som sitter riktig skal gi hunden fri
bevegelighet i alle muskler og ledd. Unngå
seler som går på tvers over bryst og skulder.

På noen hunder kan det være vanskelig å finne en Y- eller
H-sele som passer. Dette kan være på hunder med spisse
brystkasser hvor seleremmen lett sklir ut til siden, eller på
hunder hvor frambena sitter veldig tett. For denne type
hunder må man kanskje prøve å finne en annen type sele.

En sele som sitter riktig skal ikke gnage bak
albuene.

Bruker din hund
halsbånd på tur?

Trenger du hjelp?
Kontakt gjerne Glad med hund for råd og veiledning:
www.gladmedhund.no
post@gladmedhund.no
Veiledning for riktig selebruk på Youtube:
http://bit.ly/riktig_selebruk
Turid Rugaas, DVD: ”What do I do when my dog pulls”:
http://turid-rugaas.no/trailer.htm
Både DVD og andre relevante bøker kan kjøpes hos
Huldra forlag. De selger også Haqihanaseler:
www.huldraforlag.no
Haqihana Italia:
http://www.haqihana.com cp@haqihana.com
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Visste du at....
... en svensk studie viste at 63% av alle hundene i
undersøkelsen hadde ryggproblemer. Av disse var det
91% som ble rykket i båndet eller trakk mye. *
... en tilvarende norsk studie viste at av 350 hunder
hadde 75% av hundene nakkeproblemer, uten at eier
visste om det. **

Plager som kan oppstå
”m e n m i n h und tre kke r jo ikke...”
Selv om hunden din ikke trekker og du ikke rykker i båndet,
så skal det så lite til. Bare en ekstra spennende lukt eller
kanskje en annen hund, kan være nok til at hunden din løper
ut slik at båndet strammes.

... hunder som rykkes i båndet eller som trekker selv, kan
få alvorlige skader, og ikke minst smerter i nakke og rygg.
... hunden kan endre personlighet og bli mindre sosiale,
gretten, redd og vise aggresivitet.
... øyetrykket øker markant når hunder drar i kobbelet
med halsbånd på, men ikke ved bruk av sele. Høyt trykk i
øyet kan i verste fall føre til blindhet. Faren er spesielt
stor for hunder som nylig er øyeopererte eller som har
synsproblemer fra før. ***
... ytre press mot skjoldbruskkjertelen kan føre til
fysiske skader som i sin tid kan føre til hypotyreose, på
samme måte som bilbelte mot menneske-hals under en
kollisjon. Symptomer på hypotyreose er stoffskifte i
ubalanse, utmattethet, kronisk stress,
atferdsendringer m.m.
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Hos hunder består bløtvevet i halsregionen av akkurat det
samme som hos oss mennesker. Så da kan du jo selv kjenne
etter hvor ubehagelig det er å trykke lett mot området rundt
strupehodet og opp mot haken.

Bru k se le!

-Hodepine
-Muskelplager i nakke og rygg
-Redusert bevegelighet
-Problemer med å spise og drikke
-Stoffskifte påvirkes
-Hoste
-Mage- og tarmbesvær
-Hjertefrekvensen endres
-Økt allment stressnivå
-Synsproblemer
Nakkeproblemer og hodepine. En av nervene i halsen styrer
muskelen som går ned mot brystet og frambena. Om denne
muskelen blir hard og støl, kan hunden få nakkeproblemer og
hodepine.
Hoste, mage- og tarmbesvær, hodepine, hjertefrekens og
stress. En annen nerve gir impulser til svelg, matstrupe,
hjerte, lunger, magesekk, tarmer, lever, galleblære og
bukspyttkjertel. Når denne blir klemt kan det gi irritasjon i
svelg, hoste, mage- og tarmbesvær, endret hjertefrekens,
hodepine og økt allment stressnivå.
Hodepine, stress, dårlig humør og aggresivitet. Blodårer blir
klemt sammen og man får blodopphopninger og
surstoffmangel. Dette kan gi hodepine, men også med stor
sikkerhet økt stress som kan vises ved dårlig humør og/eller
aggresivitet.

** Studie utført av veterinær Are Thoresen.

Stoffskifte i ubalanse. Skjoldbruskkjertelen som styrer
stoffskifte kan også bli skadet. Er denne i ubalanse kan det
føre til overaktivitet og stress, eller at hunden blir trøtt,
utmattet og overvektig.

*** Pauli AM, Bentley E, Diehl KA, Miller PE 2006. ”Effects of the
Application of Neck Pressure by a Collar or Harness on Intraocular
Pressure in Dogs”.
Journal of the American Animal Hospital Association. Vol. 42, 207-211.

Synsproblemer. Trykk mot halsregionen øker også trykket i
øynene. Dette kan gi synsproblemer og i verste fall blindhet.
Faren er spesielt stor for øyeopererte hunder og hunder som
har synsproblemer fra før.

* Studie ledet av hundepsykolog Anders Hallgren. I samarbeid med
fysioterapeut og osteopat. Les mer i hans bok ”Ryggproblem hos hund”.

