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Avmaskning 
Valpen är avmaskad med ”Banminth Oral Pasta 2,2%” vid åldern 10, 20, 30 och 40 
dagar. 

När valpen blivit lite äldre, ca 12 veckor, bör du avmaska den igen. Då bör du 
använda ett medel som heter Axilur och finns på apoteket. Axilur Tablett 250 mg, 
motverkar fler typer av maskar än Banminth, men till små valpar kan man inte ge 
annat än Banminth. Lämpligen ger man hunden en avmaskningskur om året. Bor 
man i miljö där risken för mask ökar (t ex storstad i tö där hundlort kommer fram 
efter vintern, på landet där det kan finnas räv och liknande), kan man avmaska 
hunden två gånger om året. Är man observant kan man märka på hunden om den 
har fått mask; pälsen blir matt, hunden förblir mager fastän den äter rikligt och man 
kan finna små maskar i avföringen.  

Dosering: enligt förpackningen tre dagar i rad, i samband med hundens måltid. Har 
man svårt att få hunden att svälja tabletten, kan man försöka gömma den i en liten 
”klutt” bredbar leverpastej. 

 

Barn 
Hundar och barn går oftast bra ihop. Man bör dock tänka på att hundar inte är 
några leksaker. Små barn skall inte lämnas ensamma med hundar, framför allt inte 
valpar. Man bör inte heller låta barn bära på hunden, då den lätt sprätter till och 
man riskerar att tappa den. En valp klarar inte ett fall ner i golvet. 

Barn och hundar talar sällan samma kroppsspråk, och hunden kan lätt missuppfatta 
barnets ibland burdusa och hårdhänta behandling. Låt barnet umgås med hunden 
på hundens villkor, så ökar chansen till ett lyckligt och givande liv tillsammans. 

Ben 
Hundar gillar att tugga på allt. Ge den därför rikligt med tuggben av kohud som den 
kan sätta tänderna i. Tuggbenen finner du i matvaruaffären eller djuraffären. 

För att motverka tandsten kan man ge hunden oxmärgben att gnaga på. 
Oxmärgben köper du i charken på ICA, Coop mm. Lämpligen ber du dem såga 
dem i 5 cm bitar. Koka märgbenen i vatten, och rensa dem rena från märg och 
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slamsor. De älskar att slicka och gnaga på dessa ben! 

Observera att man aldrig skall ge hundar ben från gris eller fågel! Dessa ben splittras 
lätt och kan sväljas av hunden, vilket är mycket farligt. 

Bil 
Många hundar älskar att åka bil, medan andra kan bli åksjuka (dreglar och kräks). 
Åksjuka växer för det mesta bort när valpen blir äldre. Har man stora problem med 
att hunden blir åksjuk, kan man ge den ”Postafen Tablett 25 mg” några timmar före 
bilresan. Postafen köper man på apoteket, och är ett åksjukepiller som även 
används för människor. Tänk på doseringen, då hunden inte väger så mycket! 

Lättaste sättet att transportera en åksjuk hund, är att medpassageraren har den i 
knäet invirad i ett frottébadlakan. 

Lämna aldrig din hund i bilen ensam, det blir fort varmt i en bil även om det är 
skugga ute. På ett par minuter blir bilen varm som en bastu och hunden grips av 
panik. En hund kan inte svettas som en människa utan släpper ut överflödig värme 
genom trampdynorna och genom att hässja (flåsa). 

Tänk också på att en liten dvärghund är stöldbegärlig, så det är ytterligare en 
anledning till att man inte ska lämna hunden obevakad i bilen. Med det har vi också 
sagt att man aldrig ska lämna sin hund utanför en affär, inte ens en minut. Det är 
ingen miljö för en hund och det är en skrämmande upplevelse att komma ut och 
hunden är borta. 

Borsta 
Se ”Päls” 

Bära 
Oftast mår hunden bäst av att själv gå på marken, men ibland behöver man bära 
den (rulltrappor, öppna trappor, trängsel mm). Ta ett stadigt tag under hundens 
kropp med tumme och långfinger på var sin sida om hundens bröst, pekfingret på 
bröstkorgen. Håll hunden mot din kropp så att den får stöd. När man sätter ner 
den på marken, måste man låta den få markkontakt under alla tassar innan man 
släpper greppet. 

Tänk på att valpar inte har något begrepp om höjd, och lätt sprätter till för att 
försöka komma loss. Ett fall på en meter, motsvarar flera meter för en människa. 

Man ska aldrig låta barn bära på hunden, då de sällan är beredda på hundens 
nyckfulla rörelser. Låt barnen umgås med hunden på golvet, hunden har fyra egna 
ben att gå på! 
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Choklad 
Choklad är människans godis, och skall absolut inte ges till hundar. Choklad är 
mycket giftigt för hundar! Vill du belöna din hund, ger du den lämpligen hundgodis 
eller Frolic som du hittar i din vanliga affär. 

 

Diarré 
Om din hund stoppar i sig något olämpligt, eller får smaka på något som den inte 
tål, kan den få diarré. Ge inte hunden mat på 24 timmar, men gott om vatten. Prova 
att ge hunden Dofilus som du köper på ICA, Coop mm, som är lugnande för 
magen. 

Om hunden inte blir bättre inom ett dygn, bör du kontakta veterinären så att 
hunden inte blir uttorkad. 

 

El-sladdar 
Tänk på att el-sladdar som ligger på golvet är mycket spännande för din lilla valp. 
Den förstår inte att man inte ska eller får tugga på sånt. För valpen är ju allt som är 
inom räckhåll tillåtet att leka med. Så var noga med att se till att du inte har en 
massa sladdar som hunden kan bita i och få sig en stöt. Så länge valpen är liten och 
innan den har bytt tänder så kliar det i munnen vilket gör att dom gärna smakar på 
en sladd också! 

 

Fästingar 
Bor man längs kusten, får man ofta leva med de otrevliga fästingarna. Hundar får 
lätt fästingar när de rör sig i naturen och på gräsmattor. De kan vara svåra att 
upptäcka innan de fastnat och blivit stora av blodsugning. Eftersom fästingar kan 
ge flera farliga sjukdomar, bör man plocka bort fästingarna så for man hittar dem på 
hunden. Oftast sätter de sig på hundens huvud, nos, öron, hals och ljumskar. Ta för 
vana att varje dag känna igenom din hund med händerna för att upptäcka 
eventuella fästingar. Gör man det till en vana från tidig ålder, blir det lättare för 
hunden att acceptera att du känner och klämmer på den. 

För att få bort fästingen använder du lämpligen ett fästingverktyg som du hittar i 
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djuraffären eller apoteket. Olika verktyg fungerar på olika sätt, så läs på 
instruktionen hur du använder respektive verktyg. Vår rekommendation är ett litet 
plastverktyg som ser ut som en kofot! 

När man har tagit bort en fästing, blir det ofta en svullnad kvar där fästingen satt. 
Denna svullnad kan sitta kvar i upp till ett par veckor. 

Fästingperioden är oftast från maj till september. 

Försäkring 
Eftersom djursjukhus och veterinärer inte finansieras av skatter, får hundägaren 
betala hela kostnaden för vård. Detta kan bli mycket dyrt. Vi råder dig därför att 
teckna en veterinärvårdsförsäkring, som hjälper dig finansiera vården om olyckan 
skulle vara framme. Lämpliga försäkringsbolag som du kan vända dig till är Agria 
(Länsförsäkringar), Folksam, If, Svealand. 

Ta alltid med dig försäkringsbrevet när du åker till veterinären. Många veterinärer 
kräver uppvisande av försäkringsbrev och kvitto, för att direktreglera skadan med 
försäkringsbolaget. I annat fall kan du vara tvungen att lägga ut pengar för hela 
vårdkostnaden för att sedan ansöka om ersättning hos försäkringsbolaget. 

Hemförsäkringen täcker inga vårdkostnader för din egen hund, utan bara skador 
som din hund åsamkar på andra hundar eller människor. 

Din valp är alltid försäkrad hos uppfödaren, men försäkringen upphör ett par dagar 
efter att du hämtat din valp. Teckna därför en försäkring omgående (vilket kan 
göras per telefon). 

 

Godis 
När hunden gjort något bra är det vikigt att belöna den – positiv inlärning! I början 
måste man ofta ge den godis, men senare räcker det ofta med positivt beröm och 
beröring för att hunden skall känna uppskattning. Tänk på att även hundar lätt blir 
överviktiga av mycket godsaker. 

Lämpligt godis är Frolic som du finner på ICA, Coop mm. Frolic finns i två 
storlekar, och de minsta är lagom för en papillon. 

Hage 
När du lämnar din valp ensam eller när den behöver en stund för sig själv så är det 
väldigt bra med en liten hage. På större varuhus kan man köpa s.k. kompostgaller 
vilka består av fyra galler som man sätter ihop. Dessa galler kan man också använda 
enskilt för att stänga för en dörr eller så. Det är mycket bra att ha en hage att sätta 
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valpen med sin korg och lite leksaker när man lämnar honom ensam. På det sättet 
vet du att valpen inte kan förstöra något hemma eller skada sig på farliga elkablar 
och liknande. När valpen är äldre och har lärt sig vad man får tugga på och inte så 
har man inte samma behov av hagen. Men att ha lösa galler för att just kunna 
skärma av ett rum eller så innan valpen är rumsren är jättebra! 

Hundar 
De flesta hundar älskar att leka med varandra. Tänk dock på att storleken har 
betydelse. Även en harmlös klapp med tassen av en stor hund, kan vara skadlig för 
en liten hund som inte tål lika mycket fysiskt. 

Kom ihåg att din valp är liten och många andra hundar är väldigt mycket större. 
Din valp behöver inte hälsa på alla andra hundar när ni är ute, det gör inte vi 
människor heller! När din hund hälsar eller leker med andra hundar så var 
uppmärksam så att din valp inte blir rädd eller känner sig trängd. Vissa hundar leker 
jättebra med varandra helt på egen hand, med andra får man vara med och se till att 
det inte går för vilt till. En del hundar blir ibland lite för vilda under lek, precis som 
barn! 

Höjd 
En valp har ingen möjlighet att avgöra hur högt det är ner till marken. Den 
förmågan kommer när valpen blir lite äldre. Så var noga med att inte valpen 
försöker hoppa ner från något som du själv förstår är ett för högt hopp. Som regel 
brukar man kunna säga att den dagen valpen själv klarar av att hoppa upp i soffan, 
sängen eller annat så kan den också komma ner själv. Men så länge du lyfter upp 
den så får du också lyfta ner den. Samma sak gäller med trappor, uppför brukar gå 
lättare för en valp, men nerför kan sluta med en olycka. Trappor som är öppna kan 
valpen uppleva som otäcka, se också till att valpen inte faller ner mellan trappstegen. 
Kanske kan det vara en god ide att ställa ett galler för trappan så länge valpen är 
liten. 

 

Insektsbett 
Precis som oss människor kan valpar få olika former av bett. Det kan vara 
getingstick, ormbett osv. I många fall klarar hunden ett bett mycket bättre än oss 
människor. Men skulle valpen eller den vuxna hunden ha blivit biten i känsliga 
områden som ben, nos eller hals bör den genast komma under behandling. Denna 
behandling består i att man ger hunden kortisontabletter för att snabbt få ner 
svullnaden. Be din veterinär att han skriver ut ett recept på tabletter för just olika 
former av bett, ta också reda på doseringen för din hund. Självklart är det på 
sommarhalvåret som den största risken finns för insektsbett eller andra bett. Därför 
är det alltid bra att ha dessa tabletter hemma och med sig på semestern. 
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Jul 
Självklart ska hunden också få en julklapp. Nästan alla hundar gillar att få nåt 
smasken eller en ny leksak som dom själva kan få öppna på julafton! 

Kanske onödigt att säga, men valpen kommer säkert vara väldigt nyfiken på 
granen… .se till att den står stadigt! 

 

Klor & Kloklippning 
Valpens klor behöver klippas lite då och då. Har man aldrig gjort det förut är det 
bra att be någon erfaren att visa hur man gör. Du kan också fråga din veterinär när 
du ska dit för att vaccinera om din valp vid 12 veckors ålder. På markanden finns 
det en mängd olika klotänger, vilken man väljer är en smaksak. Hur ofta man 
behöver klippa beror helt på hur mycket valpen sliter klorna till vardags. En valp 
som går en del på asfalt eller grus behöver inte klippa klorna lika ofta som den som 
går mycket på gräs. Kom ihåg att alla hundar har en klo en liten bit upp på 
frambenen, den kallas för sporre. Den kommer aldrig i kontakt med marken vilket 
gör att den måste klippas lite oftare så att den inte växer och går in i benet. 

Kompostgaller 
Rekommenderas! Se hage. 

Konsekvent 
Det viktigaste under valpens uppväxt och fostran är att du alltid är konsekvent. Har 
du eller ni bestämt er för att det är något hunden inte får göra så måste ni se till att 
ni alla gör likadant. Säger du till valpen att den inte får tigga, så kan inte nästa person 
ge den mat vid bordet. Tillåter du valpen ligga i soffan med dig så kan inte någon 
annan säga till den att den inte får ligga i soffan. Sådana olikheter gör att valpen blir 
osäker, den förstår inte att den ibland får och i andra fall inte. Inför kommande 
händelser så är det viktigt att du/ni bestämmer er för hur ni ska göra och vad ni ska 
tillåta. 

Koppel 
Inga valpar kan gå i koppel när dom flyttar hemifrån. Du måste själv lära valpen att 
gå i koppel, det är en träning som ibland kan ta ett par dagar. I vissa fall går hunden 
utan protester i koppel redan första gången. Det finns många varianter av koppel så 
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du får själv titta i din djuraffär efter en modell du gillar. Det viktigaste är att 
halsbandet sitter ordentligt runt halsen så att hunden inte kan krångla sig ur och 
springa iväg. Ta för vana att aldrig låta hunden ha halsband på sig inomhus, på det 
sätter lär du hunden att koppel och halsband innebär att ni ska gå ut. När din hund 
leker med andra hundar ska den inte heller ha halsband på sig. Anledningen till det 
är att hunden som din hund leker med kan lätt fastna med tänderna i halsbandet 
och gripas av panik. 

Korg 
Din valp bör ha en egen korg som den kan få betrakta som sitt revir och plats den 
kan gå till om den vill sova eller vara ifred. På marknaden finns en uppsjö med olika 
typer av korgar och bäddar till hundar. Vi rekommenderar de som är i hårdplast 
som man lägger en liten bädd i. Dessa kan du enkelt skölja av och byta bädd i 
samtidigt är dom inte speciellt tuggvänliga. Det finns också en del korgar som är 
helt i tyg, dessa kan vara bra men måste ibland tvättas och då har valpen ingen korg 
under tiden. 

Undvik att köpa en korg i rotting, visst är dom fina och trevliga, men väldigt 
opraktiska. Valpen kommer inom kort tid att börja tugga på korgen och kan lätt få i 
sig flisor som kan skada munnen, magen och tarmarna. 

Kryddor 
Människan lägger lätt mänskliga aspekter även på sina husdjur. Tänk därför på att 
mat som du tycker är god, inte alltid är så lämplig för din hund. Hundar tål inte 
starka kryddor, och blir då lätt dåliga i magen. 

Könsmognad 
När valpen blir könsmogen är väldigt individuellt. Allt mellan 6-10 månader är helt 
normalt. Har du en hanhund märker du att han börjar försöka lyfta benet när han 
ska kissa. Han kanske intresserar sig mer för tikar och andra hundar. Det är inte helt 
ovanligt att man kan se att valpar under lek försöker rida på varandra, det är ett 
dominanstecken vilket är helt normalt under könsmognaden. Tikar kommer in i sitt 
första löp vilket är tecken på hennes könsmognad. 

Leksaker 
På markanden finns en mängd leksaker för hundar. Var noga när du köper leksaker 
till din hund så att du är säker på att den inte kan tugga sönder den, eller få i sig 
delar från leksakerna. Eftersom hundar är färgblinda så bryr dom sig inte om hur 
leksaken egentligen ser ut. Oftast så tycker valpar och hundar om helt vanliga saker 
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som t.ex. en tom hushållsrulle att leka med. En favorit hos många hundar är en 
vanlig strumpa som man slår en knut på! I våra hem så finns det ofta en mängd 
saker som hunden gillar att leka med, så du behöver inte lägga ner en massa pengar 
på dyra leksaker från djuraffären. 

 

Mat 
När du hämtar din valp så är den avvand från att dia hos sin mamma. Valpen äter 
torrfoder 2 gånger om dagen samt ett litet mål mitt på dagen som kan bestå av 
mosade kalvfrikadeller (barnmatsburk), lite makaroner, keso eller liknande. När 
valpen blir lite äldre, 3-4 mån så räcker det med att ge mat två gånger om dagen.  
Det viktigaste är att du ser på hunden i vilket hull den är, en smal hund kanske ska 
ha lite mer mat och en lite tjockare eventuellt lite mindre. Normalt är att valpar är 
lite småmulliga (och gulliga!) de första månaderna. 

Det är svårt att säga exakt hur mycket mat din valp ska äta, allt beror på hur aktiv 
hunden är. Men börja med att ta en knappt halv deciliter torrfoder, blötlägg maten i 
varmt vatten. Låt maten stå så att kulorna sväller. Ge helst inte valpen torr mat 
vilket gör att maten kommer att svälla upp i magen och valpen mår dåligt. Valpen 
kommer också att behöva dricka stora mängder vatten ifall den stoppar i sig maten 
torrt. 

Självklart är det viktigt att du ger din hund ett bra hundfoder. Rådfråga gärna i din 
djuraffär, undvik att handla hundmaten i livsmedelsaffären. Dessa foder håller inte 
alls samma kvalitet. Det finns en hel del foder med flingor, färgade kulor osv. men 
tänk på igen att hunden är färgblind så det är mest för att locka dig som tillverkaren 
har producerat maten på det sättet. 

Alla hundar är vanedjur och mår faktiskt bäst av att äta samma mat varje dag hela 
livet. Det kan låta konstigt men så är det! Men visst så ska man ge hunden lite 
godsaker då och då, och godis m.m. Men ger du din hund ett bra torrfoder två 
gånger om dagen så vet du att hunden får i sig alla näringsämnen som den behöver 
för att växa som den ska. 

 

Nya saker 
ibland kan din valp bli rädd för nya sker i hemmet, kanske nya maskiner eller annat 
som den upplever som främmande. Låt din valp undersöka allt i sin egen takt, 
tvinga inte valpen om du märker att den är lite avvaktande. T.ex. skulle valpen vara 
rädd för dammsugaren, hårtorken eller annat så låt det som hunden reagerar emot 
ligga framme på golvet en dag. Valpen kommer säkert att undersöka, lukta och nosa 
och inse att det inte är något att vara rädd för! 
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Olater 
Precis som med oss människor kan valpen och den vuxna hunden lägga sig till med 
olater. Allt valpen gör och lär sig styr du själv över, så skulle valpen göra nåt som du 
inte gillar så är det inte valpens fel. Den har helt enkelt inte förstått vad du menar. 

 

Päls 
Du behöver regelbundet borsta igenom pälsen på din hund. Normalt får en 
papillon väldigt lite tovor, men för att undvika dom helt så är det bra att ta för vana 
och borsta hunden någon gång per vecka. Tovor kommer oftast bakom öronen, i 
de så kallade kalsongerna på lårets baksida och i armhålorna. Vänj hunden redan 
som valp att den ska bli borstad och kammad. Använd en borste med mjuka piggar 
så du inte skadar huden och pälsen. 

 

Resor 
Det är bra om lär hunden att åka bil, buss osv. På det sättet blir hunden van att vara 
med och det kommer underlätta för dig när du behöver ta med hunden. Har du 
planer på att ta med hunden på semester inom EU så måste hunden vara rabies 
vaccinerad. All information om hur en sådan vaccinationsprocess går till kan du få 
hos din veterinär. Även om man inte har för avsikt att resa med sin hund kan det 
vara en god ide att vaccinera hunden för att vara säker på att den inte blir sjuk om 
smittan kommer in i Sverige. 

Det brukar inte vara några problem att ta med sig hunden på flyget. Eftersom en 
papillon är så liten kan den åka i kabinen med dig. Men du måste alltid tala om att 
du har med dig hund för man tillåter bara två djur i kabinen per flygning. 

Rumsren 
Hur lång tid det tar för hunden att bli rumsren är väldigt olika. Men ta för vana att 
valpen alltid måste gå ut så fort den har sovit, ätit eller lekt. Beröm hunden varje 
gång den har gjort ifrån sig ute så den förstår att den gjort något bra. Du kommer 
också märka på hunden när det är dags att gå ut, den blir orolig och börjar ofta gå i 
cirklar. Ta genast upp hunden och sätt ut den på gräsmattan. Du har inte många 
minuter, eller sekunder på dig! En valp kan inte kontrollera sin blåsa eller tarm, den 
förmågan kommer senare. Det kommer att hända olyckor inne i början, bli aldrig 
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arg på hunden utan säg ingenting utan ta ut hunden istället. Med lite jobb och 
ständig iakttagelse i början kan det gå fort att få hunden rumsren. 

När du lämnar valpen ensam så se till att den är på en plats där det inte gör så 
mycket om det sker en olycka. Köket är oftast en bra plats där man kan ta undan 
eventuella mattor och stänga till dörren eller sätta en grind för i början. 

Rösten 
Ditt viktigaste hjälpmedel och verktyg i valpens uppfostran är din röst. Med olika 
tonlägen förstår valpen om det han har gjort är rätt eller fel. Beröm alltid hunden 
när den gör något som du vill att den ska göra. Skulle hunden göra nåt som inte är 
ok så tala om det med en annan ton. Orden du säger har ingen betydelse för 
hunden, men vi vill ju gärna tro att den förstår innebörden! Självklart kommer viss 
ord bli starkar och hunden sätter ordet i samband med att någon ska hända, t.ex. 
ord som husse, matte, mat, gå ut osv. 

 

 

Schampo 
Använd aldrig vanligt schampo till din hund, dom innehåller alldeles för mycket 
parfym och substanser som inte är bra för hundens päls. I din djuraffär hittar du 
schampo för hundar. Dagens hundschampo är mycket bra och du kan bada din 
hund ganska ofta. Självklart är det trevliga att ha en ren hund omkring sig! Hur ofta 
beror ju helt klart på vart man normalt går ut med sin hund, väder osv.  I början 
brukar väldigt få valpar gilla att bada, men det är en tränings sak. Använd ljummet 
vatten, hellre lite svalare än varmare. Se till att du sköljer ur schampot väldigt noga, 
vill du använda balsam så gör du det. Om du badar hunden i badkaret måste du se 
till att den står stadigt på golvet och inte har möjlighet att hoppa ur och skada sig. 
Skölj aldrig vatten rakt över hundens huvud eller i ögonen, det tycker den är otäckt. 
Öronen måste tvättas men duscha inte vatten rakt ner i örat. När hunden är badad 
så frottera den så torr du kan med ett badlakan. Att blåsa hunden med en hårtork är 
inget den gillar…  

Sova 
Din valp behöver sova en hel del för att utvecklas som den ska. Se till att valpen har 
sin egen plats där den kan dra sig undan. Om valpen har gått och lagt sig så till att 
ingen kommer och stör den. Genom att valpen själv har gått dit så har den också 
talat om att den behöver få vara i fred en stund. 

Valpar precis som barn kan bli lite övertrötta ibland och lite stökiga, då kanske man 
får ta sin valp i famnen och bära den till sovplatsen. Lägg ner valpen och klappa den 
lite så lugnar dom oftast ner sig och somnar en stund, innan det är dags för bus och 
lek igen! 

Eftersom valpen inte kan hoppa upp eller ner i sängen som liten så är det en god 
ide att ta med valpens bädd in i sovrummet på natten och låta valpen ligga i den 



 

 11 

bredvid husse eller matte på golvet. På det sätter kan man enkelt stoppa ner en 
hand i korgen om valpen är orolig. Tänk på att en hund är ett flockdjur som vill 
vara nära sin familj. Så lämna inte hunden ensam i t.ex. köket eller tvättstugan på 
natten. Hunden ser det som en bestraffning och förstår inte något annat. 

Med all sannolikhet kommer hunden så snart den kan hoppa upp i sängen vilja ligga 
där med dig/er. Många tänker sig att hunden inte ska vara i sängen… ..men det är 
väldigt få som kan motstå frestelsen för den söta hunden när den kryper ner i 
sängen och vill ha kärlek. 

Staket 
Bor man i hus är det en god ide att hundsäkra sin tomt. Ett staket eller någon form 
av ställe där hunden kan vara utomhus utan att ha möjlighet att rymma är bra. Ett 
staket runt tomten skyddar också hunden från andra hundar som kan komma in på 
tomten. En valp går gärna på upptäcksfärd så du kan inte lämna den ute utan 
uppsikt. Det finns mycket farligt för små hundar i den stora världen utanför 
hemmet! Även om du är med ute på tomten med valpen när den är liten så kan den 
snabbt försöka springa iväg, och dom är oftast väldigt snabba! Valpen kan också bli 
rädd för något och då försöka springa undan faran med risk för at den springer ut 
på vägen eller liknande. 

 

Tandborstning 
Äter hunden torrfoder, tuggar på ben och leksaker behöver du inte bekymra dig för 
tandborstning. Om hunden luktar illa i munnen så kommer det oftast från magen. 
Eventuellt kan man försöka byta foder till hunden och se ifall det blir bättre. 
Däremot när hunden är betydligt mycket äldre kanske man ibland får borsta 
tänderna, dock inte dagligen. Tandborste och tandkräm till hunden hittar du i din 
djuraffär. 

Trotsålder 
Precis som barn kommer hundar in i trotsåldern, vissa mer märkbart än andra. Det 
kan te sig att hunden börjar pröva ifall dina kommandon verkligen gäller igen. T.ex. 
om du lärt hunden att inte göra något speciellt så kan han eller hon helt plötsligt 
göra precis tvärtemot. Helt enkelt testar hunden dina gränser! Det är bara för dig att 
vara lika konsekvent som du varit från början. Det är inte alla hundar som man 
direkt märker på att dom kommer i trotsåldern. Tiden för den här perioden brukar 
hänga ihop med könsmognaden. 
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Tuggben 
Se ”Ben” 

Tänder 
Valpen har som liten en hel uppsättning valptänder. Dom här tänderna är betydligt 
mycket vassare än vuxentänderna som kommer senare. Normalt börjar valpen att 
byta tänder mellan vid 5-7 månaders ålder. Man brukar inte märka så mycket att 
valpen tappar tänderna, men vissa hundar kan under ett par dagar var lite kinkiga 
med maten om någon tand är lös. Så fort dom tappat den så är allt ok igen. Du 
kommer säkert inte hitta några tänder utan dom brukar slinka ner i magen vilket är 
helt normalt. Valpens lite större hörntänder är dom som oftast lossnar sist av alla. 
Dom ska du hålla ett litet öga på för de är dom enda tänderna som kan ställa till lite 
problem, vilket inte är direkt vanligt men i all fall. Lossnar inte dom så att den 
permanenta tanden kommer på plats där den ska vara måste man be veterinären att 
han tar bort den. Det är helt normalt att hunden har en liten del av den nya 
hörntanden på plats samtidigt som mjölkhörntanden också finns där. Så länge den 
gamla tanden sitter lite löst så är allt ok. Men sitter den väldigt fast och du ser att 
den hindrar den nya tanden måste du vidta åtgärder, iland kan det räcka med att ge 
hunden ett märgben att tugga på så kommer tanden att lossna av sig självt.. 
 
Under perioden som hunden byter tänder kliar det rejält i munnen, så se till att det 
finns gott om tuggleksaker så att du hindrar att hunden tuggar på sånt som den inte 
får ha i munnen! 

 

Utställning 
Är det så att du vill ställa ut din hund för att få en bedömning så kontakta gärna oss. 
Det finns alltid en massa tips och råd vi kan ge dig, och kanske är det roligt om vi 
kan ses på någon utställning så vi kan hjälpa dig på plats. Det är inte alla hundar 
som gillar att gå på utställning men de flesta gör det då dom har möjlighet att träffa 
en massa andra papilloner. Samtidigt så kan husse och matte träffa andra familjer 
som har en papillon. 

Vaccination 
Din valp är vaccinerad mot parvo när du hämtar den. Den ska vaccineras om när 
den är 12 veckor gammal, då ska den få vaccin mot valpsjuka och en ny dos mot 
parvo. Fråga då din veterinär och rådande vaccinationsrekommendationer. Alla 
vaccinationer förs in på hundens stamtavla så se till du alltid har den med till 
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veterinären. 

Vi rekommenderar att man vid 12 veckors ålder också ger hunden vaccination mot 
kennelhosta, en hosta som hundar kan få och vara väldigt besvärande för hunden. 
Anledningen till att valpen inte har fått den vaccinationen redan är att man inte bör 
ge den före 10 veckors ålder. 

Vatten 
Se till att hunden alltid har tillgång till vatten. Hunden måste alltid kunna dricka när 
den är törstig. Det finns många bra vattenskålar man kan ha med sig i bilen, på 
resan osv. En variant är en uppblåsbar som inte tar någon plats alls. Hemma 
rekommenderar vi att man har en skål till vatten i antingen porslin eller metall, detta 
för att hunden inte ska bita i skålen. 

Veterinär 
En god kontakt med veterinären är alltid bra! Man kan ibland behöva ringa och 
rådfråga, dessvärre är det ofta så att om något händer med valpen så händer det 
”när det inte ska hända” t.ex. på julafton eller andra högtider. Men alla som köper 
en valp från Kennel Caratoots är mer än välkomna att ringa oavsett tid på dygnet 
om något händer och ni vill rådfråga om. 

Vitaminer 
Så länge du ger din valp och vuxna hund ett hundfoder av hög kvalitet så behöver 
den inget extra tillskott av vitaminer eller mineraler. Ett bra hundfoder innehåller 
allt hunden behöver och alla ingredienser är anpassade till varandra. Du gör mer 
skada än nytta om du ger hunden ytterligare vitamintillskott. 

 

Warg (Varg!) 
Hunden kommer har kopplingar till vargen och dess beteende. Du kan se att när 
valpen leker med en leksak så kanske den ruskar på leksaken. I vargens värld tar 
man död på sitt byte på det sättet. Du bör också tänka på att en valp kan uppleva en 
glad människas leende som hotfullt, vilket är helt normalt. Vargen visar sina tänder 
för att hota sin motståndare, valpens mamma gör samma sak när dom är små och 
hon vill korrigera dom. Så tänk på att en människa som vill väl och lutar sig ner 
över valpen och ler kan upplevas som väldigt skrämmande. Efter en tid lär sig 
hunden att människan har ett litet annat språk och kommer inte ha nåt emot att du 
ler och skrattar. Oftast när man tar upp valpen så brukar dom vilja pussa och slicka 
dig på munnen. Precis så gör valpen mot sin mamma och andra hundar, genom att 
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göra så visar valpen sin undergivenhet vilket är helt normalt. 

 

Yla 
Om valpen är ensam och känner sig övergiven kan du höra att den försöker börja 
yla. Beteendet är nedärvt från vargen, valpen ylar för att tillkalla sig sin flock. 
Flocken för valpen är i det här läget du och hans familj. 

 

Åska 
Det finns en del hundar som är rädda för åskan och fyrverkeripjäser. Gör så att om 
det åskar ute så försök lek med hunden så att den inte tänker på det. Överför inte 
din eventuellt egna rädsla på hunden! Om hunden visar att den tycker det är 
obehagligt med smällare eller åska så försök att avdramatisera det hela genom lek, 
det är förödande att ta upp hunden och tala om för den att den inte ska vara rädd 
osv. Gör man det så har man också skaffat sig en hund som tror att åska och 
smällare är jättefarligt! 

 

Ägaranmälan 
Med valpens stamtavla finns en ägaranmälan till Svenska Kennel Klubben. Den bör 
du omgående fylla i och skicka in. Du får tillbaks från Svenska Kennel Klubben ett 
intyg där det står att du är registrerad ägare. Uppgifterna om din hund och dig 
kommer att finnas i Kennelklubbens register. Detta register är offentligt och polisen 
använder sig av detta register för att bland annat hitta ägaren till en bortsprungen 
hund. Eftersom alla hundar har ett mikrochip med ett unikt nummer så kan man 
alltid identifiera en hund och hitta ägaren ifall denna anmälan är inskickad. 

Älska 
Din valp kommer att älska dig hela livet. Den är alltid glad för att se dig, oavsett 
vilket humör du är på! Självklart vill den själv också få kärlek tillbaks i form av 
värme närhet och klappar. 



 

 15 

 

Ögon 
En papillon har sällan eller nästan aldrig några problem med ögonen. Men precis 
som med oss människor kan dom vara känsliga mot drag. Så tänk på om du åker bil 
att du inte har hunden i baksätet och kör med t.ex. öppen nervevad sidoruta. Blir 
hunden utsatt för drag så kan den bli lite rinning i ögat så då får du torka upp 
överflödig tårvätska med en liten bomullstuss eller papper. Ett normalt öga har rosa 
– bleka slemhinnor, skulle dessa vara riktigt röda så har hunden säkert fått en liten 
ögoninflammation. Din veterinär kan skriva ut en salva som du ger ett par dagar 
och sedan är allt bra igen. 

Inom rasen finns en ärftlig sjukdom som heter PRA, Progressiv Retinal Atrofi. 
Under många år har vi arbetat med att stävja utvecklingen och spridningen av PRA. 
Idag är det inget stort problem, men dock finns vissa hundar som drabbar. Din valp 
har inga sjuka hundar i sin stamtavla eller hundar som bär på den defekta genen. 
Caratoots är en av de få uppfödare som aldrig haft något problem med PRA. När 
hunden är över 12 månader kan man ta den till en veterinär för att få den ögonlyst. 
Veterinären kontrollerar då hunden öga noggrant med speciell apparatur för att 
konstatera att hunden är helt frisk. Är allt som det ska så får du ett dokument som 
verifierar detta, resultatet registreras också på Svenska Kennel Klubben i deras 
offentliga register. Det är inte alla veterinärer som har legitimation för att få göra 
denna form av undersökning, så man måste fråga om man vill göra denna 
undersökning. 

Öron 
Tack vare att en papillon har upprättstående öron så har dom sällan eller nästan 
aldrig problem med öronen som många andra raser kan ha. Du behöver alltså inte 
göra rent öronen, eller plocka bor hår ur dem. Däremot om hunden börjar klia sig 
och örat är rodnat på insidan ska du uppsöka en veterinär som får titta på det. 

Tiden för att öronen på en papillon reser sig upp kan variera stort från valp till valp. 
Vissa valpar har rest sina öron redan vid 8 veckors ålder. Andra kan var upp till 7-8 
månader innan öronen har stabiliserat sig. Ena dagen kan ett öra stå, nästa båda, 
dagen efter igen kanske de hänger osv. Allt detta är helt normal och du kan också 
komma att märka att när valpen är trött så blir öronen lite mer hängande. 

Under perioden för byte av valpänderna till vuxentänderna är det helt normalt att 
öronen börjar svaja lite. Ett höra eller kanske båda hänger ner helt eller delvis under 
vissa dagar. Detta hänger ihop med att under tiden för tandbyte så mobiliseras stora 
mängder kalk som valpen har i kroppen till just tänderna. Du behöver inte ge extra 
kalk eftersom hunden inte kan tillgodo göra sig mer än vad den behöver. Det 
innebär att en hund inte kan ha ett överskott av kalk i lager. 
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För mig som uppfödare är det alltid roligt att få 
någon bild på valpen. På det sättet kan jag se hur 

valparna utvecklar sig och säkerställa att min 
uppfödning bibehåller in höga kvalitet. 

Har du som valpköpare hos mig några frågor, 
oavsett karaktär är du alltid välkommen att ringa. 

När du har haft valpen ett par dagar uppskattar 
jag om du hör av dig och berättar hur det går för 

dig och valpen.  

 

 

Lycka till med din valp! 
 

 

 

Kaj Gänger 


