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Mun-mot-nosmetoden är det mest effektiva 
sättet att ge konstgjord andning. Även vid denna 
metod måste du se till att svalget är ordentligt ren-
gjort. Dra fram hundens tunga, håll ihop hundens 
mun och blås i nosen. När tungan dras fram blir 
svalget mer öppet. Din mun måste täcka hundens 
båda näsborrarna helt och det gäller att se till att 
hundens bröstkorg blir ordentligt fylld. När lung-
orna fyllts med luft slutar du blåsa och luften ska 
sedan passivt pressas ut ur lungorna. 

På en stor hund ska man göra 6-10 inblås per 
minut och på en liten hund gör man 12-20 inblås 
per minut. Det är bäst om hunden kan ligga så plant 
som möjligt. Lyft inte hundens huvud mer än nöd-
vändigt.

Kontrollera hjärtverksamheten med jämna 
mellanrum när du ger hunden konstgjord andning.

På en djurklinik läggs en så kallad trakeotub ner i 
luftstrupen. En trakeotub 
är en liten slang av plast 
som finns i olika storle-
kar och utformningar. 
Den har en liten kuff som blå-
ses upp och som gör att tuben slu-
ter tätt mot luftstrupens väggar. 

Genom trakeotuben kan luft pumpas ner 
i lungorna. På det viset kan luftens (eller nar-
kosgasens) mängd kontrolleras och trakeo-
tuben förhindrar även att maginnehåll och 
slem åker ner i lungorna om hunden skulle 
kräkas. 

Trakeotomi innebär att en konstgjord 
öppning görs i luftstrupen på halsens under-
sida. Öppningen ska göras cirka en tredjedel 
upp på halsen från bröstbenet räknat. 

Först läggs ett snitt i huden och därefter 
öppnas luftstrupen mellan två broskringar. 
Två stora blodkärl ligger runt luftstrupen 
och dem måste man vara försiktig med 

Bilden
visar en 
trakeotub.

Konstgjord andning:
Mun mot nos
1. Lägg hunden plant 
på höger sida.
2. Rengör svalget.
3. Sträck fram  
hundens huvud.
4. Dra fram tungan.
5. Täck hundens nos 
med din mun.
6. Blås 6-10 inblås/
minut för stor hund. 
och 12-20 inblås/ 
minut för en liten 
hund.
7. Kontrollera 
hjärtverksamheten.

Konstgjord  
andning
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så att man inte orsakar en kraftig blödning. Själva 
snittet som öppnar luftstrupen kallas trakeotomi. 
En trakeotub används för att få in luft genom den 
nya öppningen.  

Blodcirkulationen
Svåra blödningar måste stoppas snabbt. Vid skada 
på ett större kärl hinner inte blodkoagel bildas och 

det finns risk för att 
hunden förblöder, 
framför allt vid ska-
da på en större artär 
där blodtrycket är 
mycket högre än i 
venerna. 

Ett tryck ska sna-
rast anläggas mot 
det blödande kär-
let. Det görs med 
hjälp av kompres-
ser, bindor eller tyg 
av något slag. Tyget 
ska sedan hållas på 
plats av ett stadigt 

bandage. Det kan på vissa ställen på kroppen vara 
svårt att lägga ett bandage och ett elastiskt ban-
dage kan behövas. 

Om det skulle blöda igenom bandaget läggs yt-
terligare tryck utanpå det gamla med ett nytt ban-
dage, om möjligt hårdare åtdraget än det första. 
Det gamla bandaget ska inte tas bort. 

Det går att lägga på en stas ovanför blödnings-
stället om såret sitter på ett ben. Stas betyder åt-
snörning och om blödningen sitter på ett framben 
så kan ett snöre eller gummiband dras åt strax ovan-
för armbågen. Denna stas måste dras åt ganska hårt 
för att hindra blodet i artärerna att komma ner i be-
net. Stasen får inte sitta på för länge, maximalt cirka 
15 minuter. Helst ska den lossas med jämna mellan-

Bilden visar hur en stasslang anläggs på ett framben.


