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SÅRSKADOR 
Plötsligt en dag händer det – hästen kommer

in från hagen med ett sår!  Vad gör du? 
 

 
Var sitter såret? 
Lokalisera var såret sitter på hästen. Om det är nära en led, senskida eller ögat
är involverat är det bra att så snart som möjligt kontakta veterinär. Lika så om
det ser ut att gå in mot buken eller andra organ.  
Benen är nog det vanligaste stället där hästar får sår och på stora delar av
benen är det bara huden som skyddar skelettet, leder och senor.  
På huvudet är det också nära in till skelettet och därtill kan ögon, luftvägar och
mun vara involverade.  
Vad gör man? 
Många gånger ser skadan större ut än vad den är innan man börjat rengöra.  
Vi har rent vatten i kranarna i Sverige och därför går det ofta bra att spola rent
såret med ljummet vatten.  
Gör en bedömning – hur djupt är såret? Blöder det? Behöver det bandageras?  
Om såret blöder är det bra att sätta ett rent bandage för att hämma blödningen
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och för att skydda såret. Bandaget hindrar också att vävnaden runt såret
svullnar upp. 
Ta tempen på hästen – normaltemp för en häst är < 38,2 C.  
Kontrollera om hästen är halt i skritt genom att gå en kort bit i stallgången.  
Analysera situationen 
Hur är hästen i sitt allmäntillstånd? Är den smärtpåverkad är det nödvändigt att
en veterinär undersöker hästen. I väntan på veterinären får hästen stå i sin box
och såret skyddas med bandage. 
Om hästen har feber eller är halt i skritt är det också lämpligt att en veterinär
undersöker hästen.  
Kommer du fram till att såret verkar vara ytligt som ett skrubbsår, inte ligger
nära någon led eller kotsenskida och inga andra organ verkar vara drabbade
kan du skydda såret med bandage och avvakta. Kontrollera hur hästen mår
efter några timmar igen för att se så ingen försämring skett.  
Med vänlig hälsning, Veterinär Johanna Almeren  
 
Se nedan förslag på bandage 

Bra att ha i
stallapoteket:  
Termometer, Sax, Ficklamp

a, Silvertejp, Engångshands

kar, Brems, Bomull/Gamgee

, Kompresser, NaCl/

ögonskölj, Gasbindor

(oelastiska), Vetflex, Snögg

(hästplåster), Tvål (Lactacyd

och Hibiscrub), Sårspruta,

 Jodopax , Vitt Vaselin

Sammanfattningsvis -

Kontakta alltid veterinär: 

Om såret sitter nära

led/senskida/senor 

Om såret är djupt 

Om sår går in mot

bröst/bukhålan eller involverar

andra organ 

Ögat är skadat 

Om mun eller tänder är

skadade 

Om hästen har feber 
 

Varmt välkoma på
tisdag kl 18 osa på
osa@brunmala.se
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