
 
 

Hvordan behandle rød sopp på poter. 
 

Ofte så får hundene rødsopp på en eller flere poter. 

Dette kan komme av slikt som: 

- Føtter som ofte er fuktige /våte slik at det blir våteksem. 

- Veisalt som svir. 

- Et sår eller rift, som det blir slikket på. 

- Hunden slikker på potene fordi den kjeder seg. 

Det som er typisk for hunder som har røde poter, er at de av ulike grunner får tilført fukt til 

potene som gir næring og grobunn for rødsoppen. 

 
Behandling: 

Behandles deles inn i to deler. 

Vi begynner med å gå til opphavet til at poten er rød og til at hunden slikker på den. 

Ofte skylles dette våteksem / rødsopp, eller mulig et sår. 

Til dette brukes Mineral Red Derma Gel S.O.S sprayen. 

 

Derma Gel S.O.S er en gele formulert med en sammensetning laget av naturlige aktive 

ingredienser. Den er antiseptisk. Den gir lindring fra kløe og irritasjon. Ved irritert hud og sår, 

har den en kraftig beroligende effekt og den styrker fuktigheten i cellene i huden, slik at 

eventuelle skader og sår lukker seg igjen. 

 
Brukes slik: Rist sprayboksen. Ta Derma Gel’en og smør den på området som er rødt og klør (det 

dreper bakterier, lindrer kløe og leger huden). Gjør dette en gang hver dag. 

NB! Noe hunder reagerer på lyden fra sprayboksen, snu deg da bort fra hunden, spray på fingeren for 

så å påføre det på hunden. 

 

Når Derma Gel’en har tørket er det tid for del 2 av behandlingen: 

Til dette brukes Sil Plus. 

 

Brukes slik: Ta litt Sil Plus i hendene og fordel det på området med rødsopp. 

Den isolerer hud og hår mot tilføring av fukt, slik som fra slikking, vann ute når du går tur, til og med 

mot saltede veier om vinteren) Fordi uten tilføring av fukt så får ikke våteksemen / rødsoppen utvikle 

seg, og vil etter hvert forsvinne. Virkningen av Sil Plus varer i ca. to døgn, men når det påføres ny 

Derma Gel så legget det også ny Sil Plus. 

 

Sil Plus er et plante-serum (plante-olje), det er et naturprodukt utvunnet fra Sumac planten 

som vokser i Sør-Amerika. 

Den har en del av de samme egenskapene som Silicon har, men som plante-serum kan den 

trenge inn i hud og hårstrå og gi fuktighet og mykhet. 
 

Forsett med behandlingen til rødsoppen er borte. 

 

Ønskes det raskere bleking av rødfargen, bruk Diamonds såpestykke eller Cristal Clean Mousse til det. 

Men la eventuelle så få lege seg først. 
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