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Gastroguide del 2:

Legemidler benyttet i behandling av mage-/
tarmproblemer hos lundehund
Av Avlsrådet og Maien Munthe-Kaas

Det finnes veldig mange medisiner som markeds føres for behandling av ulike mage-/tarmpro-
blemer hos hund. Mange virkestoffer markedsføres av flere produsenter under ulike navn som 
lett kan forvirre. Vi har her samlet de viktigste/vanligste legemidlene med en kort beskrivelse av 
hvilken type det er og hva de virker mot. Listen er ment som en hjelp til å orientere seg. Anven-
delse må skje i samråd med veterinær. 

En liten veileder til hvordan å gå fram når hunden 
kaster opp og/eller har diaré finner du i Lunde-
hund-nytt nr 4, 2015 og på klubbens hjemmeside 
www.lundehund.no.

Medikamentene her er inndelt i noen «kategorier» 
etter virkning og bruksområde. Noen medisiner 
har mer enn en effekt. 

Antibiotika:  
Disse behandler infeksjoner ved å utrydde bakteri-
er, mycoplasma og/ eller parasitter (for eksempel 
Giardia). Det finnes mange typer som virker ulikt. 
Ingen av dem ser forskjell på «snille, nødvendi-
ge» bakterier og «slemme, fremmede» bakterier i 
tarmen. Det er derfor gunstig og ofte nødvendig 
å tilføre nødvendige tarmbakterier i form av pro-
biotika/prebiotika ved behandling med antibio-
tika. Overdreven bruk av antibiotika bør unngås. 
Dersom man har startet med en antibiotikakur er 
det imidlertid veldig viktig at kuren gjennomføres, 
ellers risikerer man oppblomstring av mer hard-
føre/resistente bakterier/parasitter.

Betennelsesdempende midler: 
En betennelse er kroppens egen reaksjon på at 
den har fått en skade. En betennelse fører med 

seg lokal oppvarming, hevelse, smerte og nedsatt 
funksjon for de rammede organer. I behandling av 
IL er betennelsesdempende midler nødvendig for å 
redusere smerte og gi kroppen mulighet til å repa-
rere skadet vev i tarmen.

Immunsupressorer: 
Dette er midler som demper immunforsvaret. De 
benyttes mot såkalte autoimmune sykdommer der 
immunforsvaret angriper sin egen kropp. Pseudo-
pelade er en slik sykdom som gir pelsløse flekker. 
Det er mulig at det gjelder IL også. En hund som 
går på immundempende midler vil ha lettere for å 
utvikle andre infeksjoner og bør derfor skjermes 
for unødvendig smittefare.

Ph-regulerende midler ved magesår: 
Ved behandling av magesår benyttes ofte midler 
som bidrar til å gjøre miljøet i magen mindre surt, 
slik at videre utvikling av sår unngås og at sår og 
skadet vev lettere kan gro. 

Probiotika /prebiotika: 
Tilfører nødvendige mage-/tarmbakterier og even-
tuelt også næringsstoffer for “gode” bakterier.

Se oversiktstabell på de neste sidene
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Navn Kategori Virkemåte
Dihydrostreptomycin 
vet.

DHS

Antibiotikum 

Type: aminoglukosid

Tas i meget liten grad opp fra tarmen. Benyttes for 
behandling av vanlige mage-/tarminfeksjoner forår-
saket av bakterier. Ikke aktiv mot parasitter eller 
mycoplasma.

Synulox vet.

Amoksicillintrihydrat 
Amoksicillin

Antibiotikum 

Type: penicillin derivat.

Virker mot et bredt utvalg bakterier med hurtig 
effekt.

Ikke aktiv mot parasitter eller mycoplasma.

Tylan

Tylosin

Antibiotikum og

betennelsesdemper

Type: erythromycin

Virker på et stort utvalg bakterier og mycoplasma. 
Den har også en viss betennelsesdempende effekt. 
Brukes særlig til behandling av kronisk diaré og 
andre mage-/tarmproblemer hos hund.

Flagyl®,

Metizol®, Protostat®, 
Metrogel® (metronida-
zole)

Antiparasittmiddel 

Antibiotikum

(Betennelsesdemper)

Virker først og fremst mot encellede parasitter (som 
Giardia), men har også effekt mot en del bakterier. 
Flagyl har i tillegg en viss betennelsesdempende 
effekt. 

Brukes til behandling av kronisk diaré og betennel-
ser i tykktarmen hos hund. Bør gis sammen med 
mat, da det øker opptaket fra tarmen. Bør ikke 
gis samtidig med kalsium som kan hemme oppta-
ket. Flagyl må ikke gis over lenger perioder (10-14 
dager maks).

Panacur

Fenbendazole

Antiparasittmiddel Virker mot et bredt spekter av encellede parasitter 
deriblant Giardia. Den virker mildere mot tarmen 
enn Flagyl.

Prednisolon

«Kortison»

Betennelsesdemper

Demper immunforsvaret

Type: Kortikostereoid 

Brukes i behandling av betennelser og autoimmune 
infeksjoner.

NB Det er viktig å trappe ned bruken av Predni-
solon gradvis slik at hundens egen produksjon 
av kortisol kan ta seg opp igjen. 

Atopica 

(Cyclosporin)

Cyclosporin

Demper immunforsvaret

Virker mot betennelser forårsaket av kroppens eget 
immunforsvar. 

Brukes til behandling av Psuedopelade. Kan også ha 
en effekt på betennelsestilstander i mage-/tarmov-
erflater.

Bør gis utenom måltider. Kan gi kvalme og op-
pkast. Må ikke gis til drektige eller diende tisper 
eller valper under 6 mnd. 
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Midler for behandling av magesår
Omeprazole, Prilosec®,

Gastrogard®, Ulcergard®

Gjør miljøet i magen mindre 
surt. 

Hemmer produksjon av saltsyre i magen slik at sår 
lettere kan gro og videre utvikling av sår forebygges.

Pepcid,

Pepsiduo

Famotidin

Respeptfri

Reduserer mengde saltsyre 
og pepsin i magen.

Brukes mot halsbrann og sure oppstøt.

Zantac,

Ranitidin

Respeptfri

Reduserer mengde saltsyre 
og pepsin i magen.

Brukes mot halsbrann og sure oppstøt.

Antepsin 

Sukralfat

Respeptfri

Gjør miljøet i magen mindre 
surt.

Beskytter overflaten av magesåret slik at det lettere 
kan gro. Antepsin bidrar også til å gjøre miljøet i 
magen mindre surt.

Probiotika/Prebiotika
ZooLac® Propaste

Reseptfritt hos vet.

Probiotika Tilfører levende bakterier for å normalisere tarmflo-
raen. 
Oppbevares ved romtemperatur. 

Canikur® Pro 

Reseptfritt hos vet.

Dyrebutikk

Pro-/prebiotika Tilfører levendetarm bakterier og næring til disse. 
Inneholder også en leire (Montmorillonite) som 
binder opp virus og toksiner.

Oppbevares ved romtemperatur. 

Pro-Kolin+

Reseptfritt hos vet.

Pro-/prebiotika Tilfører levendetarm bakterier og næring til disse. 
Inneholder også en leire (kaolin) og pektin som 
smører tarmoverflaten.

Oppbevares ved romtemperatur. 

Annet kosttilskudd
Trikem

Dyrebutikk

B-vitaminer, folsyre mm  B-vitaminer er viktig for kroppens evne til å bryte 
ned proteiner og fett til energi.  En hund med IL 
har dårlig næringsopptak og får lett for lavt B-vita-
min-nivå. Tilskudd av B-vitaminer er da nødvendig.

Kalsium + Vitamin D

Apotek

Gis ved påvist kalsium-mangel. Bidrar til å nødven-
dige prosesser knyttet til kroppens næringsopptak 
slik at et naturlig kalsiumnivå kan gjenopprettes.

Det finnes langt flere medisiner som kan være ak-
tuelle.  Det blir for omfattende å ta med alt mulig 
her. Men, vi kan se for oss en utvidet oversikt for 

publisering på hjemmesiden vår etter hvert. Har 
du informasjon /erfaringer som du vil dele, så send 
dette gjerne til avlsraadet@lundehund.no.


