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Håndkøbsmedicin til pindsvin 
Gode erfaringer med medicin, der kan købes i håndkøb. 
 
Hud og pelsproblemer: 
 
Naturolie: (Biokontrol) (fås hos PID) 
Anvendelse: Tør hud. Lopper og flåter.  
Behandling: Flasken rystes, så indholdet skummer. Skummet sprayes ud over dyret, så den dækkes af 
skum. Vent lidt, hvorefter pindsvinet tørres med et håndklæde. Lopperne får problemer med at trække 
vejret, bliver sløve og hopper af. Flåterne tørrer ind og falder af i løbet af et døgns tid. Husk at skåne 
øjnene på pindsvinet, f.eks. med øjensalve. 
 
Canesten 1% - creme (købes på apoteket). 
Anvendelse: Ved mindre svampeangreb i huden, f.eks. på næsen. 
Dosis/behandling: Påsmøres i et tyndt lag dagligt indtil huden er pæn igen. 
 
Imaverol  vet. koncentration 100 mg/ml: (bestilles på www.webapoteket.dk) 
Anvendelse: Massivt svampeangreb i huden, ringorm.  
Dosis/behandling: opblandes med kogt, lunken vand i forholdet 1:50. Pindsvinet sprayes over hele 
kroppen. Skal ikke tørres, men dryppe af. Behandling hver 3 dag, indtil der er givet 4 behandlinger. 
 
Zinktabletter: (købes Matas, Apoteket og velassorterede supermarkeder) 
Anvendelse: Afhjælper pigge og pelstab.  
Dosis/behandling: Tabletten knækkes over foderet i 5 til 7 dage. 
 
Life Spice – Vital Nutra Creme (købes I Matas) 
Naturmedicin 
Anvendelse: Smøres/masseres på ømme og hævede led. God til eksem og røde "baby-numser". 
 
Sårbehandling: 
 
Vetericyn VF: (fås hos PID, kan købes hos dyrlæger)  
Anvendelse: antibakteriel og svampedræbende effekt. Til sår, øjenbetændelse, snotnæser. Sprayes 1-2 
gange dagligt. 
 
Aqua gel: (købes på apoteket)  
Anvendelse: ved dybe sår i huden. Rens såret op, og fyld aquagel i, luk evt. af med et stykke gaze. Skal helst 
sidde et par dage, før der kigges efter om der skal skiftes og fyldes nyt i. 
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Jodsprit 10%; (købes på apoteket) 
Anvendelse: Sårbehandling.  
Behandling:  1 del jodsprit blandes med 9 dele vand. Hældes på såret efter det er er renset. Det slår 
maddiker ihjel. Man behøver normalt kun, at behandle én gang.  
OBS! Jod er ætsende og må ikke bruges i sår i nærheden af ansigtet. Og det svier!! 

 
Snot og hoste: 
 
Bromhexin hostesaft 0,8mg/ml: (købes på apoteket) 
Anvendelse: Slimløsnende. Gives samtidig med ormekur ved voldsomme tilfælde af lungeorm.   
Dosis/behandling: 1ml pr kg. 
 
Schwedenkräuter, urtemixtur: (købes hos Matas) 
Anvendelse: Styrker immunforsvaret, virker på infektioner overalt i kroppen, især godt til forkølelser. 
Dosis/behandling: Meget stærkt, gives derfor fortyndet, f.eks. 1 del til 9 dele vand: 1 ml/kg dagligt. Ved 
forkølelse gives 1 del til 9 dele saltvand 5 % (= 1 tsk salt i 1 liter kogende vand), dryppes i næsen dagligt 1-
2 x dagligt. 
 
Diarré – maveproblemer: 
 
Vita Biosa: (fås hos PID) 
Anvendelse: Forebyggelse og behandling af svampesygdomme Behandling af tarmsymptomer, når unger 
har fået komælk. Behandling af kvalme, appetitløshed. 
Dosis/behandling: I drikkevandet: 1 tsk. i drikkeskålen. I Badevandet: 1 dl i et bad. I Sprayflaske til 
sprayning af pelsen ved hudlidelser: 1 del Vita Biosa samt 1 del kogt, afkølet vand. Badning af øjne: 1 del 
Vita Biosa og 1 del saltvand 10% (= 2 tsk. Salt i 1 liter kogende vand). Direkte i munden ved 
tarmsymptomer: ½ - 1 ml.  
 
HUSK® granulat: (købes i Matas og supermarkeder) 
Anvendelse: Tarmregulerende. Virker både ved diarré og forstoppelse. 
Dosis: Drysses på foderet.  
OBS! Øger tørsten 
 
ZooLac ® Propaste: (fås hos PID, kan købes hos dyrlæger, men de er dyre) 
Anvendelse: Til forebyggelse og behandling af diarré. 
Dosis/behandling: op til 1 ml. pr. kg i munden og i KMR. Må ikke opbevares i køleskab. 
 
Øjenproblemer: 
 
Mucokehl D6, dråber, homoøpatisk: (købes i Matas) 
Anvendelse: Ved betændte øjne 
Behandling: Dryppes dagligt i 8 – 10 dage 
 
Mistrivsel: 
 
B-vitamin complex, tabletter: (købes i Matas, på apoteket, i supermarkeder) 
Anvendelse: Ved dårlig trivsel, nedsat appetit, neurologiske problemer 



3 
 

Dosis/Behandling: 1 tbl./kg dagligt i 8-10 dage, knækkes over maden.  
 
Life Spice – Vital-tabletter: (købes I Matas) 
Anvendelse:  Opkvikkende, men også afstressende. Styrker immunforsvaret. Øger blodcirkulationen. 
Dosis: 1 tabl./kg pindsvin dagligt. Knækkes over maden. 
Bivirkning: Bør ikke gives til pindsvin med blødninger.  
 
Bach Rescue Remedy dråber, homoøpatisk: (købes I Matas) 
Anvendelse: Ved stress 
Dosis: 1-2 dråber direkte i munden, kan gives flere gange dagligt indtil dyret falder til ro 
 
Parasitter: 
 
Frontline® VET kutan spray opløsning 2,5 mg/ml – 100 ml (købes i Matas, dyrehandler) 
Aktive stof: Fibronil  
Forebyggelse og behandling af: Lopper, flåter og maddiker 
Dosis: 6 pumpeslag pr. kg pindsvin. Pumpes i et lille bæger og dryppes på huden på bagbenet. Én 
behandling er nok. Virker forebyggende op til 2 måneder. 
Bivirkninger: Sjældne. Må ikke komme i øjne eller mund. 
 
Forgiftninger: 
 
Menadion® K-vitamin tabletter á 10 mg: (fås hos PID, købes på apoteket) 
Aktive stof: Phytomenadion 
Anvendelse: blødninger efter forgiftninger med rotte - eller musegift.  
Dosis/behandling: 5 mg (= ½ tabl.) pr kg pindsvin 1 gang dagligt i 30 dage 
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