
För snart två år sedan testade 
Hundsport Medi-Tec’s 
allergenminskande schampo 
Allergenius. Ett schampo som 
faktiskt höll vad det lovade hos 
fem av våra sex testanvändare. 
Förbättringen handlade om att 
man nu kunde umgås med hunden 
på ett helt annat vis än tidigare. En 
testperson kunde sluta helt med sin 
allergimedicin och en annan kunde 
plötsligt börja använda kontaktlinser 
hela dagen, vilket var en omöjlighet tidigare.

5150

TExT: URSULA WILBY  
FOTO: URSULA WILBY, FRIDA NEUMAN  
ANDERSSON & TOBBE OLSSON

Balsam
 för allergiker

Khinas rottweilertikar, Athena och Theia, fanns 
redan i hennes liv när sambon dök upp. Sambon 
har kontaktallergi och andningsproblem när han 
rör hundarna. Men Khina hade läst om Allergenius 
schampo och började bada sina hundar. Det tog 
ett par veckors badande, men därefter märktes 
klar skillnad. Visserligen kramar sambon inte hun-
darna, men han tål att de sitter i soffan och även 
sover i sängen. Det blir mycket städande för att re-
ducera allergener i hemmet och hundarna badas 
en gång i veckan med Allergenius schampo. Drar 
det över tiden och börjar närma sig två veckor mel-
lan baden, reagerar sambon direkt. 
Det intressanta var att en av hundarna själv var al-
lergisk vilket visade sig som klåda. Men efter två till 
tre veckors bad med Allergenius försvann klådan. 

Hur gick det?
Jag badade tikarna varannan vecka, istället för varje vecka. 

Första gången jag tog balsamet så körde jag på med dusch igen efter 1 
vecka. Vår äldsta tik var väl inte jätteförtjust i balsamsprayet, men det funge-
rade trots allt. Det gjorde det däremot inte då det gällde den yngre tiken, hon 
tyckte ljudet ihop med själva sprayet var obehagligt. Det blev bättre när man 
sprutade i handen och därefter applicerade på pälsen, men hon förblev skep-
tisk och jag upplevde proceduren som osmidigt. Det hade kanske fungerat 
med en inställbar sprayflaska? Tanken att strålen ska komma ner till huden är 
god, men eftersom det ändå blir koncentrerat till en punkt så känns det som 
att trycket i sprayet kunde kvitta. Det måste trots allt masseras in ordentlig i 
pälsen.

Men med hjälp av balsam kunde jag dra ut tiden mellan baden till två veck-
or. Min sambo har inte en enda gång reagerat på hundarna och kunnat dra 
ner ytterligare på sin luftrörsmedicin. Ibland har jag även testat att dammsuga 
varannan dag och dröjt längre med att byta sängkläder och tvätta hundfiltar.

Sedan bytte jag till balsam i mousseform. Så mkt smidigare! Det rinner inte 
ur handen och yngsta tiken upplever inget obehag i samband med den pro-
cessen. För min del är balsam i mousseform så väldigt mycket enklare att an-
vända än i sprayform. 

Nu är det två veckor sedan tikarna badade och den här veckan tänkte jag 
bara smörja in dem med balsam och avvakta ytterligare en vecka med bad, så 
jag har tre veckor mellan baden.

Det här är ju verkligen så bra! Jag slipper hundbad varje vecka. Kan jag hålla 
mig till en gång/mån med hjälp av balsam däremellan är det ju helt fantastiskt. 
Att jag dessutom inte behöver vara lika manisk med städ och tvätt är jätte-
skönt. Och sambon kan för första gången gosa med hundarna utan problem. 

Full poäng för den här produkten!

Frida har två långhårsschäfrar och har 
haft schäfer i sammanlagt sju år. Hon har 
varit allergisk under hela tiden som de 
har haft valppälsen kvar, men inte känt 
något när valppälsen väl fällts. Allergin 
har yttrat sig som luftrörsbesvär och nys-
ningar, speciellt nattetid. Hon har använt 
mediciner när besvären varit som värst. 

Men allergin har ju släppt efter ett tag, i 
alla fall på de tidigare hundarna. Då det 
gäller Kotten, det senaste tillskottet i hund-
flocken, har allergin däremot fortsatt även 
efter att valppälsen släppt. Frida har ytterst 
få mattor i hemmet, men låter hundarna 
sova i sängen. Hon har själv en tanke om 
att ju mer hon utsätter sig för hundens al-
lergener, ju mer motståndskraft bygger 
hon upp. Men när allergin är för besväran-
de får hundarna sova i hundrummet. 

Hur gick det?
Vad ska jag säga? Jag är helt enkelt jätteglad!  Jag 
har helt slutat med min allergimedicin och hundarna 
ligger fortfarande i sängen utan några som helst pro-
blem. Till att börja med badade jag Kotten en gång i 
veckan men nu har jag två veckor mellan baden och 
använder balsam där emellan. Han är ju stor och har 
mängder av päls, så inte den lättaste att bada direkt. 
Men även om det vore så att det krävdes bad varje 
vecka hade det varit värt det att slippa medicinen. Jag 
testade balsam i både spray och mousse, och helt 
klart är mousse lättare att applicera. Min tanke är att 
dra ut ännu lite längre mellan gångerna och se hur 
det fungerar. Kottens päls är väldigt fin och mjuk, han 
hade tidigare en tendens att nagga lite på sina tassar, 
men det har försvunnit helt. Fast jag har samtidigt 
bytt foder, så det behöver inte vara schampot.

Jag är helnöjd, och trodde aldrig att det skulle kun-
na fungera så här bra!

Hundsport testar
Vi lät sex hundägare testa den 
nya produkten tillsammans 
med schampot och se om an-
vändandet av balsam gjorde att 
man kunde låta lite mera tid 
förflyta mellan badtillfällerna. 

Gav balsamet ytterligare ef-
fekt?

Men, det fanns förstås ett litet problem. 
Man tvingades bada hunden en gång i veckan, även om det i vissa 

fall gick att skjuta lite på den gränsen. 
Och säga vad man vill, så är det trots allt (beroende på hundens 

storlek, pälsslag och givetvis antal) rätt tidskrävande med alla dessa 
bad. Vilket också Medi-Tec insett. 

Så i år lanserades Allergenius Balsam som är tänkt att förstärka 
schampots positiva effekt och även tänkt att kunna användas mellan 
baden.

Allergenius Balsam finns både som mousse och som spray.

Kate har en tio-årig långhårstax, 
och i hennes fall är det svärsonen 
som är allergisk. Hunden får inte 
komma hem till dottern och dotter 
och svärson kan inte heller hälsa på 
Kate. Detta i sin tur gör att det blir 
problem att hjälpa till med barnbar-
nen eller sitta barnvakt. Kate har in-
te badat Cooper speciellt ofta, hon 
har tyckt att han håller sig ren ändå. 
Men nu börjar hon med ett bad i 
veckan.

Fortsättning på nästa sida >>

Hur gick det?
Det började ju bra, Cooper badades och träffade 
svärsonen utomhus som klappade Cooper utan 
att få några allergiska reaktioner. Men efter an-
dra badet såg jag att Cooper hade fått utslag i 
pälsen, så jag avbröt testet tillfälligt för att se om 
det var schampot eller balsamet som gav den re-
aktionen. Innan vi hann starta schamponeringen 
igen, blev först svärsonen sjuk och sedan även 
jag, så vi har inte fullföljt testet. 

Men jag tänker prova igen så fort jag känner 
mig lite piggare!
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Katarina var med vid vårt förra test och 
kunde då sluta med sin allergimedicin efter 
att ha badat sina hundar i Allergenius scham-
po. Hon är fortfarande medicinfri efter nästan 
två år. De tre hundar hon hade då (en ridge-
back och två shih tzu) har ersatts med setter-
hanen Lumas och två katter. Hon började 
med att bada både hunden och katterna en 
gång i veckan, men har kunnat dra ut på ti-
den så det numera handlar om ett bad var 
fjortonde dag. Och ja, Katarina har anpassat 
sig till sin allergi, det städas ofta, sängkläder 
byts en gång i veckan, det står väldigt få sa-
ker framme i lägenheten och alla mattor är 
lättvättade. Men både hund och katter får lov 
att sova i säng och soffa. 

Hur gick det?
Det gick riktigt bra fram tills Lumas började lyfta 
på benet och kissade på sin päls. Då dök min 
allergi upp som ett brev på posten. Men jag har 
löst det genom att duscha av hans fanor varje 
kväll och behandla med balsam. Nu har jag 
kommit upp i sex veckor mellan baden och bal-
sam däremellan. Och det gäller både Lunar och 
katterna. 

Så mycket enklare än ”riktiga” bad!
Jag upplever att balsamet gör pälsen lite 

kladdig, men det försvinner när man kammar.  
Jag testade balsam i både spray och mousse-
form, och mousse var absolut det enklaste att 
applicera och fördela.

elsa förverkligade sin dröm och öppnade ett hundpensionat. 
Hon hade visserligen pollenallergier sedan tidigare, men innan 
hon startade pensionatet lät hon testa sig för hund. Och nej, det 
fanns ingen allergi mot hund. Men allergin mot hund kom smy-
gande ju mer hon utsattes för hundarnas allergener. Det handla-
de om både astma och utslag, så hundpensionatet fick stängas. 

Fast helt utan hund kunde Elsa trots allt inte vara. Nu finns 
enbart whippeten Arrak i hemmet. Han får bara vara på nedervå-
ningen och badas varannan vecka i vanligt hundschampo. Det 
finns inga mattor i huset och mycket sparsamt med textilier. Elsa 
tar regelbundet allergimedicin. 

Frida har alltid haft hund, och det 
fanns aldrig någon tvekan om att det 
skulle finnas hund i huset, även om 
hennes man är allergisk mot både 
hund och katt.  Jack russeltiken Tek-
la köptes just med tanke på man-
nens allergier. Inte så mycket fällan-
de helt enkelt. Men Fridas man reser 
mycket inom jobbet och det under-
lättar, däremot städas det väldigt 
mycket när han är hemma. Inga hun-
dar i varken säng eller soffa.  Och så 
finns det en allergisk kompis också, 
som visserligen älskar Tekla, men får 
problem när hon hälsar på hos Frida. 

Hur gick det?
Jag har badat Arrak 
en gång i veckan i två 
månader, men inte 
märkt någon skillnad 
då det gäller min aller-
gi. Han har däremot 
fått glansigare päls 
och jag upplever att 
han fäller mindre, och 
det är ju bra. 

Hur gick det?
Detta trodde jag inte alls på, det kan jag gott erkänna, och även 
om varken mannens eller kompisens allergier har försvunnit helt, 
så är symptomen avsevärt mindre. Helt fantastiskt! Jag hade 
glömt att berätta för min kompis att jag hade börjat bada Tekla 
med Allergenius schampo, men hon märkte direkt att hon inte alls 
reagerade på samma vis som tidigare. Samma sak gäller min man. 

Detta är verkligen kanon, och så enkelt!
Jag var lite skeptisk inför alla bad eftersom jag tidigare hade 

en hund med allergier så jag är överkänslig när det gäller fnat-
tande och kliande hundar. Men ingenting alls! Teklas hud är inte 
irriterad, men jag tycker att pälsen blir lite sträv och ruggig av 
balsamet, kanske en petitess med tanke på hur bra produkten 
fungerar för övrigt. En annan sak är att städandet här hemma 
har blivit klart mindre intensivt, nu handlar det mest om att få 
bort sand och grus.

>> Ämnen som orsakar allergier kallas för allergener.  I dagsläget 
känner vi till sex olika allergener hos hund. En av dessa allergener 
utsöndras av prostatan och hittas därför enbart i urinen hos 
okastrerade hanhundar.  Resterande allergener finns i hud och  
saliv hos hunden. 

>> Allergener sprids från hund till omgivningen och återfinns bland 
annat i möbler och textilier.

>> Schampot är djuprengörande och både fångar in och avlägsnar 
allergenerna från hunden. Dessutom motverkar det svamp och 
hudirritation, stärker hudbarriären och lugnar därmed hudens 
produktion av mjäll (det är i mjällen som allergenerna finns). 

>> Olika hundindivider utsöndrar olika mängder allergener. Detta 
innebär att man kan behöva bada under en längre period innan 
den allergiska individen märker en påtaglig skillnad.

>> Givetvis beror framgången även på hur pass allergisk personen i 
fråga är, och om det finns andra bakomliggande allergier förutom 
den mot hund.  

>> Både schampo och balsam är utvecklat och producerat under  
läkemedelsnära former i Sverige. 

FaKta
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