Klart Klara klar!
Klara, en Cavalier King Charles-spaniel, är den hund som
behandlades när Bra Hunds medarbetare besökte veterinärkliniken i det tidigare reportaget. Nu träffar vi henne
igen, knappt tre veckor senare och det är en pigg och fräsch
hund vi möter tillsammans med en mycket glad matte.
Text och foto: Lotta Hägglund

De rakade partierna på Klaras rygg och
och höft är det enda som påminner om
att hon för mindre än tre veckor sedan
genomgick lokal guldbehandling.
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lara, 7, bär fortfarande tydliga spår av behandlingen som ägde rum för knappt tre
veckor sedan. Spåren består av att pälsen
är bortrakad över länden, ner mot svansroten och
vid vänster höftled. För övrigt är det svårt att tro
att Klara varit så dålig som matte, Anita Olofsson,
berättar.
– I vintras märkte vi att Klara inte längre ville,
eller klarade av, att hoppa upp i soffan och sängen.
Detta hade hon tidigare gjort utan att tveka, säger Anita. Hon fick även svårt att gå i trappor och
gick efter oss på promenaderna istället för som tidigare, så långt före hon kunde komma. När hon
legat och vilat och reste sig igen uppträdde även
en viss hälta. Med tanke på att hon bara är sju år
ville vi inte tro att det var åldersrelaterat.
Klara började även dra sig undan andra hundar,
även sina tidigare lekkamrater. Hon ville inte att
de skulle komma nära och talade klart och tydligt
om vad hon tyckte om de ändå kom i hennes närhet.
– När vi tog kontakt med veterinär visade det
sig att Klara led av artros vid övergången mellan sjunde ländkotan och första svanskotan, alltså
L7S1-syndrom. Det fanns även en utvecklad artros vid vänster höftled.
Cavalier King Charles spaniel är inte
en ras som normalt drabbas av dessa åkommor.
Därför röntgar man till exempel inte höftlederna
rutinmässigt som med andra, mer drabbade, raser.
Man började därför koppla samman det hela med
en en olycka ungefär ett år tidigare.
– Husse och Klara var ute och gick när hon
blev påkörd av en bil. Olyckan var inte speciellt
allvarlig och vi kunde inte se några skador på
henne men vi uppsökte naturligtvis ändå veterinär direkt. Trots grundliga undersökningar, bland
annat med hjälp av röntgen, kunde man inte hitta
några skador, berättar Anita. Det enda vi märkte
på henne var att hon under cirka två månader
hade problem att vifta på svansen.
– När vi fick frågan om vi ville prova den nya
behandlingsmetoden, lokal guldbehandling, på

Att rusa runt i trädgården i
fullt fart har återigen blivit
en favoritsysselsättning.

Nu kommer matte Anita
på efterkälken på promenaderna igen.

Klara tvekade vi inte. Hon är så pass ung och bör
kunna leva i många år till om hon slipper smärtorna från artrosen. I motsats till många andra
hundar av samma ras har Klara dessutom ett helt
friskt hjärta. Vi tyckte inte att vi hade något att
förlora, säger Anita.
En knapp vecka efter behandlingen började
familjen märka skillnad på Klaras beteende och
rörelser. Vid Bra Hunds besök springer hon runt
i full fart på gräsmattan och om det inte vore för
de rakade partierna skulle man inte tro att det var
den hund som matte beskrivit tidigare.
– Nu har hon ett helt annat f lyt i steget. Hon
går före oss på promenaderna igen och trappor är
inte längre ett problem. Hon hoppar enkelt upp
i soffan men upp i sängen får vi fortfarande lyfta
henne, skrattar Anita. Klara har nog kommit på
att det är bekvämare så.
– Hon drar sig inte längre undan från sina gamla hundkompisar och det är härligt att se, avslutar
Anita.
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Klara har mycket energi och mycket att ta igen nu när hon
är smärtfri.
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