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Helst av allt vill vi att din häst ska vara frisk.
Hela tiden.
Men om skadan ändå dyker upp är det viktigt att få snabb vård – och rätt vård. Vi är
specialister på hästen i sin helhet med spetskompetens inom hästens sjukdomar,
ortopedi, kirurgi och munhåla , dressyr och fälttävlan och vet hur känslig hästen kan
vara. Därför ser vi till att rehabiliteringen blir så kort – men långsiktig – som möjligt.
När du lämnar din häst hos oss på Brunmåla kan du känna dig trygg i att din bästa
vän får rätt vård från början.
Och att vi ser till både detaljerna och det som blivit Brunmålas kännetecken:
Helheten.

För bokning

Vad använder vi på
Brunmåla för
redskap?
Här nedan redogör Johanna
Almerén för de olika hjälpmedel
som våra veterinärer har tillgång
till för att ta reda på mer om din
häst.

Röntgen, ultraljud, scint, MR och CT är bilddiagnostiska tekniker vi använder

vid utredningen av rörelseproblem hos häst. Vid utredningarna gör vi en
rörelsekontroll, vi känner på/palperar hästarna och lägger bedövningar för att
lokalisera var hältan kommer ifrån. När vi tagit reda på var hältan härrör ifrån
går vi vidare med bilddiagnostik.
Vad är det då vi kan få hjälp att se med de olika teknikerna?
Röntgen:
Röntgen används ffa för att åtskådliggöra skelettet. För mjukdelar, så som
senor, ligament och muskler, är röntgen en mindre lämplig
undersökningsmetod. Röntgenstrålarna kan inte passera det täta skelettet,
medan de kan passera genom mjukdelarna. Ju tätare/tjockare vävnaden är,
desto mer vitt blir det på röntgenbilden, och en tunnare vävnad blir svartare.
Skelettet och de olika mjukdelarna framträder därför i en svart-grå-vit skala. För
att få en 3-dimensionell uppfattning av benet tas röntgenbilder från ﬂera olika
håll.
Röntgen kan även tex användas vid tand- och lungproblem.
Röntgenstrålarna är farligt för kroppen om man utsätts i för stor mängd. Därför
får alltid personerna som vistas i undersökningsrummet i samband med
undersökningen ha på sig blyförkläden och skydd för halsen. De skadliga
strålarna kan inte passera genom bly.
Ultraljud:
Med ultraljud ser vi, tillskillnad från röntgen, ffa mjukdelar. Det används ffa för
undersökning av senor, ligament och muskler, men kan även användas för
undersökning av leder och av den allra yttersta delen av skelettet.
Ultraljudet fungerar så att ultraljudsproben, den veterinären håller i handen,
skickar ut ultraljudsvågor. Proben tar även emot de vågor som studsar tillbaka.
Ju tätare en vävnad är desto mer vågor stutsar tillbaka - skelett skickar tillbaka
alla vågorna och framträder på ultraljudsbilden som vitt, medan vatten och luft
låter vågorna passera rakt igenom och ser svart ut. Senor, ligament och
muskler släpper igenom en del vågor, men reﬂekterar även tillbaka en del,
varför de framstår som lite gråare på ultraljudsbilden. Ultraljuder kan även
användas till undersökning av dräktigheter, problem i buken och urinblåsan,
ögon etc.
På Brunmåla har vi tillgång till röntgen och ultraljud på plats, medan vi får
remittera hästarna till andra kliniker och sjukhus för övriga undersökningar.
Scintigraﬁ:

Vid scint injiceras hästen med radioaktivt medel i blodet. Därefter används en
speciell kamera som mäter strålning för att "fota" hästen. Radioaktiviteten
samlas i områden i skelettet som har en ökad "aktivitet", inﬂammation, så som
frakturområden, leder med inﬂammation och skador i ligamentsinfästningar. Det
är inte en lämplig undersökningsmetod för andra typer av skador.
Scint är ger en övergripande bild, och ingen direkt detaljinformation, men vid
kniviga fall där området för hästens lidande är svårt att hitta kan det ge
information om vad vi som veterinärer ska undersöka närmare. Ofta utförs
andra bilddiagnostiska undersökningar, så som röntgen och ultraljud, efter
scintundersökningen för att ställa diagnos.
Eftersom hästen har fått radioaktivt medel i blodet som den sedan kommer
utsöndra ffa i sin urin, måste hästen bo kvar på hästsjukhuset efter
undersökningen. Sjukhuset har speciella rutiner de följer vid hanteringen av
hästen första dygnet efter undersökningen för att minimera risken för att någon
människa utsätts för risker och för att de potentiellt radioaktiva resterna inte ska
hamna i naturen.

MR - Magnetiskresonanstomograﬁ:
En magnetisk resonanstomograf har ett starkt magnetfält som tillsammans med
radiovågor påverkar väteatomerna i kroppen. Väteatomer ﬁnns i riklig mängd i
kroppen, då vatten, som kroppen till stor del utgörs av, består av väte (H) och
syre (O) - H2O. Det är väteatomernas rörelse som läses av vid MR.
Olika vävnader ger olika signaler/bilder, eftersom de innehåller olika mängd
vatten.
Med MR kan skelett, ligament, senor, skelettet under brosket i lederna etc
undersökas.
Tyvärr begränsar hästarnas storlek användandet av MR och det är ffa nedre
delen av benen som kan undersökas med MR.

CT - datortomograﬁ (DT)
CT är en skiktröntgen och ger möjlighet att se patienten 3-dimensionellt. Med
CT kan även organ och vävnader ses, vilket inte går med vanlig röntgen.
Strålarna som används vid CT är dock av samma typ som vid vanlig
slätröntgen, men skickas in i patienten från ﬂera olika håll istället för enbart från
ett håll i taget som vid vanlig röntgen.

Möjligheterna med CT på häst begränsas även de av hästarnas storlek, men
två av de större sjukhuset i Sverige har en extra stor CT för att möjliggöra att
ﬂer delar av hästen kan undersökas. Med de större CT-maskinerna kan hela
halskotpelaren undersökas och bakbenet upp till knäleden kan undersökas.
Undersökningen kan göras både ståendes och liggandes beroende på vilken
del av hästen som ska undersökas.
Med vänlig hälsning, Vet Johanna Almerén (förkortning ffa = fram för allt)

Moderna och fräscha kontorslokaler
Här nner du moderna, ljusa lokaler med utsikt över ängar
och hästhagar, som idag utnyttjas av olika typer av
verksamheter och företag.
Tillgång till gemensamhetsutrymmen, större
konferensrum och parkering.
Du kan hyra ett eller era kontorsrum på drygt 10 m²
vardera.
Tillgång till gemensamt kök, toaletter,
ombytesmöjligheter, Wi samt ber nns och ingår i hyran.

Välkommen att
kontakta Caroline
Brunstedt för mer
information
caroline@brunmala.se
+46 73-300 88 99.
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