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Vi lever i en märklig tid - då är det härligt att få ha sin fyrbenta vän nära och
som sällskap. Det känns som om vi alla längtar efter kommande högtid, att få
mysa, ta hand om varandra och vara friska. 
Sedan i november har vi verksamhet både på över- och undervåningen i
kliniken eftersom vår smådjursklinik äntligen öppnat så det är fullt med liv och
rörelse. 

Vi vill med detta bjuda in till oss - vi erbjuder specialistvård och har högt ställda
hygienrutiner, för ett säkrare besök både för dig, din katt, hund eller häst. 
  
Nedan ger vi lite tips och råd inför juldagarna. 

Vi har öppet som vanligt men tar lite ledigt under de röda dagarna. 

https://mailchi.mp/brunmala/vinter-nyhetsbrev?e=effac283a6
https://www.brunmala.se/hem/
https://brunmalasmadjur.se/


Välkommen Veterinär Malin
Andersson som är specialist i
hundens och kattens sjukdomar.

För bokning ring 0851013330

Dags för broddar? 
Vintertid i Sveriges klimat behöver skodda hästar i allmänhet utrustas med broddar i skorna för att undvika
att halka på hala underlag vilket kan leda till mycket allvarliga skador. 
Nackdelar med broddar är att man hämmar den del av hovens naturliga mekanism för stötdämpning, då

Besök oss på häst

https://www.brunmala.se/hem/


hoven normalt sett ska glida lite mot underlaget när den sätts i marken. Med broddar i skorna fås ett mer
abrupt stopp när hoven landar vilket leder till att stöten från landningen kommer att fortplanta sig längre
upp längs hästens ben, vilket ger ökad påfrestning på leder och ligament. 
Om hästen rör sig på hårt underlag där brodden inte tränger ner i marken får man ett kraftigt ökat tryck på
de delar av hovkapseln som är belägna direkt i anslutning till broddarna, med risk för hovsprickor som
följd. 
Andra uppenbara risker när det gäller broddar är tramp- och sparkskador. För att undvika sparkskador bör
man inte släppa ihop okända hästar i hagen när de är broddade, åtminstone på bakhovarna. Trampskador
kan till viss del undvikas genom att man använder boots och skydd på hästens ben. 
Generellt kan man säga att man ska använda så korta brodd som möjligt för att uppnå önskat halkskydd,
för att minimera de negativa konsekvenserna. 
Det är lämpligt att ta bort broddarna då de inte behövs, till exempel vid transport och om väderleks- och
underlagsförhållandena ändras, både för att minimera riskerna för tramp- och sparkskador men också för
att undvika onödigt extra slitage på hästens leder och ligament.
Ska man ha två eller fyra broddar i skon? 2 brodd kan ge otillräckligt fäste på hårda och isiga underlag.
Om hästen vistas på hårt underlag där brodden inte tränger ner i underlaget ger 2 brodd också en ändrad
vinkel på hoven, en kileffekt som kan liknas vid att gå i högklackat. 4 brodd ger en kraftigare stoppeffekt
vid hovisättningen i marken och ger också en sämre överrullning. Generellt kan det sägas att 2 brodd är
att föredra om det ger tillräckligt gott fäste och halkskydd men om så inte är fallet bör man använda sig av
4 brodd. 
Man kan tänka på att när hästen broddas för första gången för säsongen kan det vara klokt att ge den en
period av lugnare träning med mest skritt i början, för att ge hästen en chans att vänja sig vid broddarna
och på så sätt minska skaderisken. 
Veterinär Johanna Almeren 

Att tänka på om när du firar jul med din hund och katt 
  
Julen är en högtid med mycket mat och mysiga pynt, men maten och tillbehören kan utgöra en fara för din
fyrbenta kompis.  
  

Besök oss på Smådjur

https://brunmalasmadjur.se/


Choklad/kakao 
I kakao och choklad finns ett ämne som heter Teobromin som är giftigt. Choklad innehåller kakao men
även i vissa fall koffein som också är giftigt i högre doser. Mängden teobromin varierar mellan olika
chokladsorter, ju högre kakaohalt och mörkare choklad desto mer teobromin, men beroende på storlek på
ditt djur och mängden choklad som det ätit kan även ljus choklad vara farligt. Vi rekommenderar därför att
du inte ger choklad till din hund eller katt.  
  
Symtom på chokladförgiftning inträder 1–24 timmar efter intag och kvarstå upp till 72 timmar. Symtom vid
chokladförgiftning består av kräkningar/diarré, ökad törst och urinering, buksmärta, salivering,
hyperaktivitet, vinglighet och skakningar, kramper, rytmrubbningar på hjärtat och njursvikt. Det finns inget
motmedel mot Teobromin utan förgiftad patient behandlas understödjande för att motverka effekten av
giftet i kroppen.  
  
Djuret behandlas genom att framkalla kräkning (hos veterinär), medicinskt kol och i vissa fall stationärvård
med intravenöst dropp och krampkontroll samt monitorering av hjärtat med EKG. 
Veterinär Malin Andersson
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