
View this email in your browser

Information från Brunmåla  
Sommaren är snart här...  
-Vi hjälper er om skadan är framme i sommar, vi har öppet som vanligt på
hästkliniken medans smådjur har semester stängt v.29-32. 

Vi på Brunmåla kämpar vidare med att kunna erbjuda er en professionell

djursjukvård med korta väntetider och en service där du som djurägare ska

känna dig trygg, delaktig och välkomnad. Covid-19 har satt sina spår i

samhället och så även hos oss. Vi har klarat oss väldigt bra på kliniken trots

alla virus som har härjat på både människor och hästar.  

Utöver våra basala hygienrutiner har vi utökat våra försiktighetsåtgärder med

munskydd, färre bokningar samtidigt och vi håller extra avstånd till varandra för

att minska smittspridning hos både två- och fyrbenta vänner.  

 

Maj månad har snart passerat och vi är redan på väg in i årets första
sommarmånad! Med den kommer även gräset och vi har möjlighet att erbjuda
våra hästar gräshagar, längre dagar utomhus och en del hästar får äntligen gå
ut på betet. Hundpromenaderna blir längre och tar oss ut i skog och mark, även
katterna utökar sin utevistelse. Därför får detta vara vår röda tråd i detta
informationsbrev med erbjudanden ni inte vill missa.

Hästarna är som vi vet betesdjur
som är skapta för att beta ca
18h/dygn. Vad hästarna dock inte är
så bra på är plötsliga foderbyten.
Därav är det viktigt att successivt
vänja in dem på gräs genom att låta
dem beta korta stunder och att man
ökar mängden gräs långsamt. 

https://mailchi.mp/brunmala/informationsbrev-frn-brunmla-kliniken?e=effac283a6


Fång: Hovkapseln sitter fast i hovbenet med hjälp av sk lameller. Vid fång
uppstår en inflammation i dessa lameller och svullnaden som inflammationen
medför gör att fästet mellan hovkapsel och hovben blir sämre och lossnar, vilket
gör att hovbenet kan rotera eller sänkas. 

Symtom: ökad digitalpuls, varma hovar, ställer sig i fångställning med
frambenen framför sig och bakbenen inunder sig, svårighet att vända, ovilja att
röra sig (därav namnet Fång - hästen är fångad). Sjukdomsförloppet kan vara
snabbt och komma över några timmar, eller vara mer långsamt med försämring
över en längre tid. 

Om du misstänker att din häst drabbats av fång ska du omgående: Ställa
den på strikt boxvila med en tjock spånbädd, ta bort allt kraftfoder och kontakta
veterinär!

På betet: Det är viktigt att visitera sin häst dagligen, gärna två gånger om
dagen. När de går ute på betet utsätts de för både kompisar, insekter och en
kuperad terräng. Känn igenom hela hästen, börja fram vid huvudet och klappa
den över hela kroppen för att plocka fästingar. Se till så att hästen inte skadat
sig, se efter sår, varma/svullna ben, pigga ögon och att hästen rör sig normalt.   

Hästen är känslig mot knott/mygg och insekter och några även mot solen. Det
finns mängder med flugmedel, insektstäcken och huvor. Viktigt att se till så att
täckena och flughuvorna inte är smutsiga och att de sitter korrekt för att inte ge
skymd sikt eller skav. Ha gärna två olika täcken att variera emellan för att
förflytta tryckpunkterna och minska på så vis skav. Pälsglans kan hjälpa till att
minska friktionen på dessa ställen.  

Eksemhästarna behöver oftast heltäckas med speciella eksemtäcken och
dessa behöver man börja använda i god tid! Redan innan symtomen är
märkbara. Likaså gäller för hästar med vita tecken och rosa hud som är extra



känsliga mot solen. Vi rekommenderar därför att man tidigt på våren börjar
smörja in de vita mularna med solskyddsfaktor +50 som annars används för
barn, de är både milda och finns som vattenavstötande.

ERBJUDANDE  
 i juni månad 

10% rabatt 

Centaura insektsspray 
(till djur och människa) 

250ml eller 400ml 

 

I var och varannan hage står det
nu djurbäbisar av alla dess slag
och man blir varm i hjärtat. 

Vi har turen att kunna erbjuda våra
kunder expertis för föl med felaktig
benställning. Vi kan dessutom
erbjuda fölet ett team om veterinär,
hovslagare och kiropraktor. Om fölet
föds med en felaktig benställning är
det viktigt att korrigera och åtgärda
detta i tid. 

Dessa rackarungar kan ju även de
råka ut för skador och sjukdomar
som kräver veterinärvård och då
finns vi här för er.



 

Unikt erbjudande! Passa på att få både din häst och er sadel kollade av både
veterinär och sadelutprovare. 

_______________________________________________________________ 
 

Anmäl dig här

mailto:hast@brunmala.se?subject=Sadelevent


Vår smådjursklinik har kommit igång! 
Vi har fått äran att träffa nya patienter med sina ägare och redan tidigare
kunder från hästkliniken som besöker oss med sina hundar, katter, och kaniner. 
Det är också jätteroligt att kunna erbjuda andra kliniker vår kompetens. Vi har
på så vis fått lära känna kunder från andra områden som kommit till oss på
remiss för b.la. ortopediska undersökningar hos vår ortoped Malin. 
Operationssalen har använts flitigt för b.la. kastrationer då vi under våren hade
en kastrationskampanj, vilket visade sig var efterfrågat. 

Våren har som tidigare nämnts snart övergått till sommar och med den
kommer värmen. 
  - Hur klarar våra sällskapsdjur värmen?



Hundar är känsliga för värme. De kan inte reglera temperaturen genom
svettning på samma sätt som vi människor utan de svettas bara genom tassar
och mun. Blir hunden för varm börjar den flåsa och blir stressad, vilket också
ökar risken för uttorkning. Under sommaren är det extra viktigt att se till att
hundarna har tillgång till vatten för att inte bli uttorkade. Går det för långt kan
den få värmeslag (hypertermi), vilket är ett livshotande tillstånd.

Hundens normal temperatur är ca.37,5-39 grader. Om kroppstemperaturen
stiger över 41 grader är detta skadligt och hunden måste kylas ned för att
tillståndet inte ska bli livshotande. Temperaturen mäts med vanlig
febertermometer i ändtarmen. Uppsök alltid veterinär vid värmeslag hos hund.
Vid nedkylning av hunden är det bra om man kan blöta ned hunden ända in på
huden, inte bara i pälsen. Använd svalt vatten men inte iskallt då det gör att
blodkärlen drar ihop sig och får sämre blodcirkulation och det försämrar
nedkylningen. Man kan svepa in hunden i blöta handdukar och se till att
erbjuda hunden vatten att dricka under tiden ni uppsöker en veterinär. 

Den drabbade hunden kan behöva få dropp, syrgas och eventuellt fortsätta den
nedkylande processen. Man kan även behöva ta blodprover för att kontrollera
att kroppens inre organ inte har drabbats.

Vissa individer har ökad risk för att drabbas. Dessa är b.la. trubbnosiga,
överviktiga och äldre hundar, hundar med  tjock päls och hjärt- och lungsjuka
hundar. 

Var förberedd under de kommande varma dagarna, utsätt inte hunden för hårt
arbete/ansträngning, ha vatten till hands och om möjligt skippa bilen!



            Observera att vid 22grader kan det bli upp till 80grader i bilen!

 

Boka tid för fästingprofylax 
Det finns mängder med olika
preparat, både receptfria och
receptbelagda. Boka en tid hos oss
för rådgivning och recept. En enklare
veterinärundersökning ingår.  
Kostnad: 325kr

 

Glädjande nyhet! 
Nu förstärker vi smådjursteamet med
veterinär Catarina ”Nina” Kjellerstedt.
Nina är specialist i hundens och
kattens sjukdomar och har lång
erfarenhet från ledande positioner på
bl. a UDS, Regiondjursjukhuset
Bagarmossen och är
veterinärmedicinsk ansvarig på Agria
Vårdguide. 
Nina har ett stort intresse för
reproduktion, mjukdelskirurgi och
ögonsjukdomar. Hon kommer att
vara hos oss på tisdagar. 
Välkommen med din bokning!



Vi på Brunmåla önskar er alla en trevlig sommar!
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