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Brunmåla tipsar och önskar er en glad
midsommar!
Här kommer det tips som kan vara bra att få som djurägare, en del är aktuella

för stunden och några ska du stoppa i ryggsäcken och bära med dig i

kunskapsbanken. 

Smådjursveterinären tipsar: Lyfter ett varningens finger nu när grillsäsongen
är här som det förknippas med god mat och gott sällskap. För oss på klinikerna
runt om i landet förknippas det tyvärr ofta med corpal vilket betyder främmande
kropp som ställer till det, oftast i from av en majskolv i tarmen eller en
grillpinne/köttben som hamnat tokigt hos en glupsk hund. Många andra ätbara
saker som är poppis nu på sommaren kan göra stor skada hos våra
sällskapsdjur. tex, vindruvor och choklad som ger en påverkan på hjärta och
njurar. Alltså sånt vi till en början inte ser med ögat påverkar våra djur förens
det gått så långt att de ger synbara symtom. 

Hästveterinären tipsar: Se över betesmarken och stängsla bort taggbuskar
och giftiga växter. Taggbuskar kan ge inflammation och infektioner om de
skadar huden, ögon eller leder. När insekterna stör hästarna söker de sig ofta
till buskage eller liknande för att ta skydd och skrapa av sig insekterna mot
dessa. 

Smådjurssköterskan tipsar: Nu när vi njuter av värmen och både två- och
fyrbenta rör sig mer utomhus är det så klart viktigt att dricka ordentligt, men
något vi kanske inte alltid tänker på är våra vänner som går på sina tassar på
den varma asfalten. Kontrollera asfaltens temperatur med din hand. lägg
översidan av handen mot asfalten för att känna om det är rimligt för en liten
tass att gå på! 

Hästsköterskan tipsar: Hjälp varandra när ni har hästarna på sommarbete.
Det är bra om hästarna kollas till och visiteras regelbundet, minst 2ggr/dag. Är
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skadan väl framme vill man gärna åtgärda det så fort som möjligt så klart. Dela
upp så att ni är där olika tider och ta för vana att kolla allas hästar. 
Tänk på att beten som välkomnar hästar även måste ha uppstallning tillgängligt
om något oväntat skulle ske. Om en häst måste stallas in är det klokt om man
har ett rullandeschema på övriga hästar som kan sällskapa den skadade
hästen i stallet. 

Repan tipsar: Vi har öppet som vanligt i sommar och nås på telefonen mån-tor
8-17 fre. 8-16. Lägg in telefonnumret i mobilen och lägg även till
distriktarens/jourveterinärens nummer om du behöver hjälp utanför våra
öppettider. 
Kika gärna förbi receptionen och be om att få hjälp att fylla på din sjukvårdslåda
hemma. Vi kan plocka ihop både sårtvätt och bandagematerial till er. 

Månadensprodukt för juli är Snögg som ger dig 10% rabatt. den finns i två
olika storlekar och är perfekt att ha i sin sjukvårdslåda både för häst och
smådjur då det annars är svårt att plåstra om våra vänner med päls. 
Det är fortfarande några dagar kvar av junierbjudandet på Centaura
insektsspray 250 och 400ml. 

Hovslagaren tipsar: Korta gärna ned skoperioden med en-två veckor och
håll koll på hovarna då de växer extra mycket under sommaren. Bättre att verka
lite oftare än att de går för långtid. Alla hästar klarar heller inte av att gå barfota,
se över hovkvalitén och så att hästen inte blir ömfotad. 

Rehab tipsar: Vår Kiropraktor kommer med ett djurägartips. Vi är duktiga på
att se till våra djurs hälsa och vill dem alltid det bästa. Men hur duktiga är vi
själva på att stretcha och ta hand om våra kroppar?. Här kommer en övning du
kan utmana familjen, nära och kära med under sommaren. 
Gör du denna övning en gång om dagen kommer du snart att utföra den hur lätt
som helst!  
 

Bild 1 

Stretch för sidan, (även kallad halvmånen).

Stå ihop med fötterna skjut ut höften till höger
och överkroppen till väsnter raka armar. Huvudet
skall hållas mellan armarna. 



Bild 2 
Samma sak fast åt andra hållet. 

Bild 3 

Bakåt böj. 
Viktigt är här är att böja sig bakåt och tänka på att
lyfta bröstkorgen uppåt och sedan böja sig bakåt. 

Forcera inte rörelsen.

 



 

Bild 4 -6 
Framtåt böj.

Börja med att huka dig ned ta tag i fötterna. 

Dra in huvudet mot knäna. 

Nu res på benen men låt huvudet vara nere. 

Lyft på rumpan mot taket och sträck på benen. 

Om händerna lättar från golvet gör det inget. 

Gör några böjningar och du kommer att se att det
blir lättare och lättare. 

En dag kommer du ned.
Lycka till :) 

Test vid nästa veterinär besök!
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