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28.6.2021 / Inka Tuominen

1,5-v lv. Tulee röntgenkuvaukseen kasvuhäiriömuutosten varalta. Otj kinner on turvonnut laitumella.

Jalkojen palpaatiossa otj kinner voimakkaasti täyttynyt. Muuten nivelalueet siistit.

Hevoselta kuvattiin kasvurajat (etujalkojen vuohiset sivusta palkilla, takapolvien sivukuvat, kintereiden viistokuvat,
takajalkojen vuohiset sivusta ja viistokuvat). 

Röntgenkuvissa todettiin seuraavat muutokset: 
- Mtj kintereessä tibian keskiharjanteessa kasvuhäiriöirtokappaleet, jotka suositellaan poistettavaksi
tähystysleikkauksessa hevosen kilpailu-uraa ajatellen.
- Mtj kintereen alimmassa liukunivelraossa lievää lyyttisyyttä luun reunassa.

Hevonen sai rokotuksen käynnin yhteydessä (2. perusrokotus, influenssa ja tetanus).

Mikäli teille tulee kysyttävää hevosenne hoidosta tai hoito-ohjeista niin ottakaa yhteyttä. Saatte yhteyden parhaiten
laittamalla klinikalle soittopyynnön (hevosen nimi, oma nimi + puh.nro.) sähköpostiosoitteeseen
info@tampereenhevosklinikka.fi.

2.7.2021 / Kimmo Elfving

DIAGNOOSI: Hevosen molempien takajalkojen kintereissä suurikokoiset irtokappaleet, jotka irronneet koipiluun
keskiharjanteesta.

TEHDYT HOITOTOIMENPITEET: Artroskopiatutkimus. Irtokappaleet poistettu lateraalisesti suurehkon haavan kautta.

                                                       JATKOHOITO 

Seuraa että hevonen juo ja syö normaalisti seuraavien päivien aikana.

Huom! Hyvä karsinahygienia!

LÄÄKITYS: Penovet 30 ml lihakseen kerran päivässä 6 päivän ajan. Metacam 350 kg mukaan suun kautta kerran
päivässä 4 päivän ajan. Lääkitys aloitetaan huomenna. 

SITEENVAIHTO: Teipit pois kintereistä 7 pv kuluttua. Laitetaan uudet kääreet jos likaantuvat tai puristavat. Kääreet
eivät saa puristaa akillesjännettä! Sen jälkeen ei kääreitä.  Tikkien päälle Bacibact rasvaa 2 x päivässä kahden viikon
ajan.  Haavoja ei saa pestä vedellä. Voi harjata ja rasvata sen jälkeen.
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TIKIT POIS: Kahden viikon kuluttua.(voi ottaa itse pois, tikit ovat itsestään sulavia joten jos tuntuu että jotain jää, ei
haittaa)

KARSINASSA/ KARSINAN KOKOISESSA TARHASSA: 2 viikkoa.

KÄVELYÄ: Aloitetaan 2 viikon kuluttua. Kävelytetään kuukausi. Lisätään määrää asteittain.

HÖLKKÄÄ: Sitten kun on kävelytetty kuukausi.  Lisätään ravin määrää asteittain.

HIITIT/KOVEMPI VALMENNUS:  3 kuukauden kuluttua.

TARHAAN:
Kahden viikon karsinalevon jälkeen hevosen voi laittaa pieneen tarhaan, tarhaa voidaan suurentaa harkinnan mukaan.
Kun leikkauksesta on kulunut 4 viikkoa voi hevosen laittaa laitumelle, jos kaikki leikkaushaavat ovat hyvin parantuneet.

Jos teillä on kysyttävää, soittakaa tai lähettäkää sähköpostia info@tampereenhevosklinikka.fi. Ohjevideoita leikkauksen
jälkihoitoon (mm. siteenvaihto, tikkien poisto) löydätte osoitteesta www.tampereenhevosklinikka.fi/videokirjasto

KÄYTETYT LÄÄKEAINEET:  asepromatsiini, detomidiini, butorfanoli, bentsyylipenisillini, fluniksiini, ketamiini,
diatsepaami, isofluraani, linkomysiini, DMSO, mepivakaiini, romitidiini. Teurasvaroaika 6 kk.

Huom! Leikattu hevonen tulee pitää erillään kilpahevosista lääkevaroaikojen vuoksi (ei kilpahevosia samaan
karsinaan/tarhaan).

Lisäyksiä: Sudenhampaat ylhäältä poistettiin.

Luovutetut lääkkeet

Lääkkeen nimi Vahvuus Pkoko Määrä Annosyks.
Ethacilin 100 ml 1 pkt 2.00 1
.

Dopingvaroaika: 14 vrk
Teurasvaroaika: 14 vrk
Metacam 100 ml 1 pkt 1.00 1
.

Dopingvaroaika: 14 vrk 
Teurasvaroaika: 3 vrk 

Käynnillä annetut lääkkeet
Lääkkeen nimi Vahvuus Pkoko Määrä Annosyks.
Proteq Flu Te 1 pkt 1.00 1 pkt
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Dopingvaroaika: 5 vrk 
Teurasvaroaika: 0 vrk 
Domosedan + Butordol 0,3 + 0,3 ml 1 pkt 1.00 1 pkt
Dopingvaroaika: 6 vrk 
Teurasvaroaika:  0 vrk 
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