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Information från Brunmåla  
 
Vi försöker alltid arbeta på ett sätt, där vi minimerar risken för smittspridning i

samband med veterinärvård. Just nu har vi ytterligare skärpt rutinerna då vi förstått

att många är oroliga för att dra hem någon eventuell smittsam sjukdom till sitt stall. 

Vi vill börja med att tala om att Brunmåla bedriver dagvård dvs vi har inga

inneliggande patienter. Vidare behandlar vi framför allt halta hästar och där gör vi

ortopediska utredningar. Medicinska utredningar förekommer också, men på hästar

som inte är smittsamma. 
 Bra information om herpesvirus och smittskydd kan ni hitta på SVA´s hemsida

https://www.sva.se/aktuellt/nyheter/rekommenderat-smittskydd-efter-resor-med-hast/

Nedan följer råd om vad som gäller i samband med besök på kliniken 

Tempa hästen dagligen minst tre dagar innan veterinärbesöket.
Normaltemp är upp till 38,2 för en vuxen häst. 
Lämna all utrustning i transporten - täcken, skydd etc. Ta bara med häst
och huvudlag in. 
Så länge vädret tillåter - vänta utanför med din häst till dess att det är din
tur. 
För tillfället använder vi inte våra dagboxar (uteboxarna). 
Försök att brodda ur hästen hemma eller utanför kliniken. 
 Infektionsporten vid luftvägssjukdomar är via mulen
- låt inte din häst hälsa på andra hästar eller nosa på inredning, golv och
människor. Tänk att mulen är en "röd zon". 
 Var också noggrann med din egen handhygien och undvik att hantera
andra hästar än din egen.

 

https://mailchi.mp/brunmala/information-frn-brunmla-hstklinik-angende-smittskydd-i4rjxnaexf?e=effac283a6
https://www.sva.se/aktuellt/nyheter/rekommenderat-smittskydd-efter-resor-med-hast/


Du vet väl om att vi på Brunmåla Hästklinik även kan göra
hembesök? 

Har ni några tecken på smittsam sjukdom i stallet, så var vänlig att informera oss om
det i god tid innan det planerade besöket.  Ring oss för bokning 08-51013330

Så här skriver SVA om situationen i Sverige:
Smittläget för EHV-1 i Sverige 
Smittläget vad gäller fall av virusabort, EHV-1, är för närvarande ungefär som vanligt
i Sverige vid den här årstiden. EHV-1 är ett virus som ständigt finns i Sverige och vi
ser alltid en del fall under vårvintern. Sådana herpesvirus kan ligga latent i en häst
och blossa upp, även utan kontakt utifrån. Det förekommer även andra hästsmittor,
så det är ett generellt råd att vara noggrann med hygien och smittskydd. 
Hittills i år i Sverige finns en handfull konstaterade fall av EHV-1-infektion med feber
eller kastning som symtom, och som inte har någon koppling till utlandsresor. Det
finns också hästar som varit utomlands och står i karantän, som inte uppvisar
symtom men som testats positivt för EHV-1 i karantänen. Dessa gårdar med
konfirmerad EHV-1 är isolerade och vi ser för närvarande inga tecken till någon
spridning från de gårdarna.
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