
 

Svamp og ringorm

Svamp 

Tegnene på svamp ved marsvin kan variere, afhængig af om der er tale om et dyr med eller uden 

pels. På et pelset dyr, er tegnene ofte pletter m

flager i pelsen. Marsvinene vil ofte kradse sig, da pletterne klør.

Ved skinnyer ses svamp ligeledes som pletter, men her vil der blot ses meget tørre pletter, 

ofte er hvide og skællede. Pletten star

efterhånden som det udvikler sig.

Svamp sætter sig oftest på næse, omkring øjne samt i/på ører.

snart svamp optræder på skinny/skinnybærere, men dette er langtfra altid t

dette. Oftest, med mindre der er deciderede karakteristika for ringorm, er der blot tale om gængs 

svamp. 
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Svamp og ringorm 

Tegnene på svamp ved marsvin kan variere, afhængig af om der er tale om et dyr med eller uden 

pels. På et pelset dyr, er tegnene ofte pletter med pelstab, tør og skællet hud samt 

Marsvinene vil ofte kradse sig, da pletterne klør. 

Ved skinnyer ses svamp ligeledes som pletter, men her vil der blot ses meget tørre pletter, 

ofte er hvide og skællede. Pletten starter ofte ud som rød, for så at gå over i hvid og tør 

efterhånden som det udvikler sig. 

Svamp sætter sig oftest på næse, omkring øjne samt i/på ører. Det kaldes ofte for ringorm, så 

snart svamp optræder på skinny/skinnybærere, men dette er langtfra altid tilfældet at det er 

dette. Oftest, med mindre der er deciderede karakteristika for ringorm, er der blot tale om gængs 

Svamp ved øret 
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Tegnene på svamp ved marsvin kan variere, afhængig af om der er tale om et dyr med eller uden 

ed pelstab, tør og skællet hud samt evt. tørre hvide 

Ved skinnyer ses svamp ligeledes som pletter, men her vil der blot ses meget tørre pletter, som 

ter ofte ud som rød, for så at gå over i hvid og tør 

Det kaldes ofte for ringorm, så 

ilfældet at det er 

dette. Oftest, med mindre der er deciderede karakteristika for ringorm, er der blot tale om gængs 

 



 

Ringorm 

Ringorm er ligeledes en svampeinfektion. 

både marsvin og andre dyrearter. Dette skal man være opmærksom på, hvis man er særlig 

modtagelig overfor den slags sygdomme.

Ringorm har helt specifikke karakteristika 

svært at se, og man vil blot se de før nævnte symptomer på en svampeinfektion.

være svært at sige om det er den ene eller den anden type svamp der er årsag. Dette vil kræve en 

dermatofyttest ved dyrlægen for at afgøre.

samme uanset. 

 

Behandlingen af både ringorm og almindelig svamp består i bade med midlet Imaverol vet. Det er 

en opløsning, der kan købes i håndkøb på apoteket. Dosering står på indlæg

opløsning der skal blandes op med vand, og så skal marsvinet bades i dette.

Det er vigtigt at det gnubbes godt ind der hvor det angrebne område er. Når marsvinet et badet i 

det, skal det ikke skylles ud igen. Marsvinet skal frotteres og 

Badet skal gentages som der står på indlægssedlen, eller oftere hvis svampeangrebet er slemt.

Det er ofte set at angrebet blusser op efter det/de første bad

bliver bedre efter lidt tid. 
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Ringorm er ligeledes en svampeinfektion. Denne er zoonose, hvilket betyder at den kan smitte til 

både marsvin og andre dyrearter. Dette skal man være opmærksom på, hvis man er særlig 

modtagelig overfor den slags sygdomme. 

Ringorm har helt specifikke karakteristika – en rød rund ring. På pelsede marsvin vil dette være 

svært at se, og man vil blot se de før nævnte symptomer på en svampeinfektion.

være svært at sige om det er den ene eller den anden type svamp der er årsag. Dette vil kræve en 

dermatofyttest ved dyrlægen for at afgøre. Skaden er dog ikke så stor, idet behandlingen er den 

Rød rund ringorm 

Behandlingen af både ringorm og almindelig svamp består i bade med midlet Imaverol vet. Det er 

en opløsning, der kan købes i håndkøb på apoteket. Dosering står på indlæg

opløsning der skal blandes op med vand, og så skal marsvinet bades i dette. 

Det er vigtigt at det gnubbes godt ind der hvor det angrebne område er. Når marsvinet et badet i 

det, skal det ikke skylles ud igen. Marsvinet skal frotteres og evt. føntørres tør.

Badet skal gentages som der står på indlægssedlen, eller oftere hvis svampeangrebet er slemt.

Det er ofte set at angrebet blusser op efter det/de første bad(e), det er ganske normalt og det 
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Denne er zoonose, hvilket betyder at den kan smitte til 

både marsvin og andre dyrearter. Dette skal man være opmærksom på, hvis man er særlig 

marsvin vil dette være 

svært at se, og man vil blot se de før nævnte symptomer på en svampeinfektion. Det vil derfor 

være svært at sige om det er den ene eller den anden type svamp der er årsag. Dette vil kræve en 

Skaden er dog ikke så stor, idet behandlingen er den 

 

Behandlingen af både ringorm og almindelig svamp består i bade med midlet Imaverol vet. Det er 

en opløsning, der kan købes i håndkøb på apoteket. Dosering står på indlægssedlen. Det er en 

 

Det er vigtigt at det gnubbes godt ind der hvor det angrebne område er. Når marsvinet et badet i 

evt. føntørres tør. 

Badet skal gentages som der står på indlægssedlen, eller oftere hvis svampeangrebet er slemt. 

, det er ganske normalt og det 



 

Mange vælger at benytte sig af de lokalbehandlende cremer/spray som Lamisil, Brentan, Canesten 

mv. som også kan købes i håndkøb. Disse kan jeg dog ikke anbefale, da de som skrevet er 

lokalbehandlende – dvs. man behandler pletterne og tager ikke alle svam

dyret ellers. 

Svampesporene kan ligeledes sidde i bur og på tilbehør, hvilket betyder at det vil være en god idé 

at vaske disse med et desinfektions

 

Bar plet bag øret 

I samme omgang skal det nævnes, at alle marsvin

naturlig, og skyldes ikke svamp, ringorm, parasitter eller andre sygdomme.
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Mange vælger at benytte sig af de lokalbehandlende cremer/spray som Lamisil, Brentan, Canesten 

mv. som også kan købes i håndkøb. Disse kan jeg dog ikke anbefale, da de som skrevet er 

man behandler pletterne og tager ikke alle svampesporene der sidder på 

Svampesporene kan ligeledes sidde i bur og på tilbehør, hvilket betyder at det vil være en god idé 

at vaske disse med et desinfektionsmiddel samtidig. 

I samme omgang skal det nævnes, at alle marsvin har en bar plet bag hvert øret. Den er altså helt 

naturlig, og skyldes ikke svamp, ringorm, parasitter eller andre sygdomme. 
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Mange vælger at benytte sig af de lokalbehandlende cremer/spray som Lamisil, Brentan, Canesten 

mv. som også kan købes i håndkøb. Disse kan jeg dog ikke anbefale, da de som skrevet er 

pesporene der sidder på 

Svampesporene kan ligeledes sidde i bur og på tilbehør, hvilket betyder at det vil være en god idé 

har en bar plet bag hvert øret. Den er altså helt 


