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Tænk på beskyttende foranstaltninger såsom en skridsikker gummimåtte til dyret og handsker til dig 
selv.

Pelsen gøres våd overalt med lunkent vand. Derefter bruges den medicinske shampoo som foreskrevet 
på brugervejledningen (ofte skal flasken rystes før brug, OBS benzoylperoxidshampoo må dog ikke 
rystes). Shampoo’en masseres grundigt ind i pelsen, og for at hunden ikke skal fryse de 10 minutter 
shampoo’en skal virke, er det godt at massere rundt omkring på hunden. Dette hjælper også shampoo’en 
til at virke bedre. Brug evt. et stopur for at sikre korrekt varighed.

Pas på at hunden ikke får shampoo i øjne eller ører! Sæt eventuelt vattotter i ørerne på dyret for at 
undgå vandet i at løbe ind – MEN husk at fjerne vattet igen umiddelbart efter badning!!!
Efter de 10 minutter, skylles pelsen grundigt fri for shampoo. Balsam/fugtighedsspray påføres efter 
behov. Til slut frotteres hunden grundigt overalt.

For at hunden ikke skal blive kold, kan man stille den på et håndklæde i passende størrelse, klippe 
huller til benene, og derefter trække håndklædet op og rundt om hundens krop – håndklædet lukkes på 
ryggen med nogle tøjklemmer eller andet. Hunden holdes under opsigt, så den ikke kommer til at bide i 
den anordning man bruger til at fastholde håndklædet.

Efter ca. 1 times tid kan man aftage håndklædet, som nu har opsuget det meste af det over-skydende 
vand. Hunden kan evt. føntørres – spørg din dyrlæge!

Behandlingen gentages efter det interval dyrlægen har ordineret.

>>

Hunden kan evt. føntørres – 
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Racerelaterede hensyn ved vask

Dobbeltpelsede racer
– f.eks. Newfoundland, Schæfer, Alle Spidsracerne mv.:

Sørg for at pelsen er HELT udredt inden badet påbegyndes, disse racer er ofte tæt filtrede i bunden. 
Man skal kunne rede en stålkam med stor afstand mellem tænderne gennem pelsen – helt ned til 
huden! OBS: Neutraliserede hunde har ofte unaturligt meget underuld som filtrer rigtig meget! 

Glathårede racer
– f.eks. Dansk/Svensk Gårdhund, Labrador og lignende:

Ingen særlige hensyn, følg den generelle badevejledning

Langhårede racer
– f.eks. Lhasa Apso – Shih Tzu – Afghansk Mynde mv.:

Sørg for at pelsen er HELT udredt inden badet påbegyndes, hvis dette ikke kan lade sig gøre, så få 
pelsen klippet af – evt. af en professionel hundefrisør, spørg din dyrlæge! 

Ruhårede racer
– f.eks. Cairn Terrier, West Highland White Terrier,  Schnauzer mv.:

Sørg for at pelsen er HELT udredt inden badet påbegyndes, og at en evt. trimmetid udsættes til min. 3 
uger efter badet, da pelsen ”sætter” sig fast efter et bad og trimning så gør ondt på hunden!

Dansk Veterinærdermatologisk Netværk og www.dven.dk er ikke associeret med en bestemt type 
shampoo eller shampoo-producent. Vi anbefaler at valg af shampoo og behandlings-interval mv. altid 
foretages i samråd med din dyrlæge, således at behandlingen tilpasses individuelt til din hund.


