
BLÖDANDE SÅR

ÖVRIGA SÅRSKADOR SENSKADOR

FRAKTURER, ben

Vid akut skada – gör så här:

Vid Kraftig blödning – lägg ett tryckförband.

Så här bremsar du en häst

Så här lägger du ett hovbandage, t ex vid spiktramp eller hovböld

Så här lägger du ett stallbandage

Så här lägger du ett galoppbandage, t ex vid balltrampDet här är två olika sätt att ta pulsen på hästen

• Locket kan tas av, använd som underlag
– lägg förbandsmaterialet ovanpå.

• Axelremmen kan användas som grimskaft.

• Var lugn.
• Se till att varken din häst eller någon annan kan skadas ytterligare.
• Flytta hästen till ett ställe där den kan tas om hand.
• Bedöm skadan – kraftigt blödande sår, skador som behöver sys, om risk för

att en led eller senskida har skadats, frakturer, brännskador och skador i ögat
kräver omedelbar behandling av veterinär. Viktiga tel nr hittar du i väskan.

Sårskador

Hudfläkning

Sår i ögat

Spiktramp

1. Innan du börjar – tvätta dina händer med en våtservett.
2. Rengör såret. Använd flaskan med steril koksaltlösning och det sterila sprut-
 munstycket. Tryck hål på membranet upptill på flaskan med sprutmunstycket
 och skruva fast. Spruta försiktigt rent, med lagom tryck, utan att skada vävna-
 den ytterligare. Snåla inte med vätskan!
3. Fnns vattenslang med kallvatten kan du använda det.
4. Inspektera såret. Använd eventuellt pincett för att avlägsna skräp. Undvik att

peta i såret med fingrarna.
5. Lägg en steril kompress närmast såret.
6. Klipp av en bit gasvävsklädd bomull och lägg runt.
7. Linda Power Vet-Flex runt bandaget. Dra inte åt för hårt.

1. Om möjligt, kyl benet, exempelvis med rinnande kallt vatten från en vatten-
 slang.
2. Bandagera benet. Lägg ett lager gasvävsklädd bomull framknä till kota resp

hasled till kota.
3. Linda med Power Vet-Flex. Dra inte åt för hårt.

1. Se till att hästen håller sig stilla.
2. Kontakta veterinär.
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1. Innan du börjar – tvätta dina händer med en våtservett.
2.  Rengör såryta och hudflikar med steril koksaltlösning enligt punkt 2 ovan.
3.  Lägg samman ytorna i sitt rätta läge, i möjligaste mån.
4. Vid större skador, kontakta veterinär.
5. Se till att ytorna hålls fuktiga till veterinären anländer.

1. Avlägsna eventuella föremål.
2. Spola ögat försiktigt enligt Sårskador punkt 2.
3. Kontakta veterinär. Skador på hornhinnan och ögat måste ses över genast,

annars kan hästen förlora synen.

1. Undersök var, i vilken riktning och hur långt föremålet har trängt in.
2.  Om föremålet trängt in i strålens mellersta del kan böjsena och bursa ha

skadats. Då ska veterinär tillkallas.
3.  Rengör såret (hålet) genom att spruta/skölja med steril koksaltlösning enligt

Sårskador punkt 2 ovan.
4. Bandagera med steril kompress eller Steri protect-kompress mot såret. Klipp

av en bit gasvävsklädd bomull och placera under hoven.
5.  Linda med Power Vet-Flex och avsluta med silvertejp.

Om  blodet sprutar stötvis – stryp blodtillförseln ovanför skadan.
1. Knyt en bit gasbinda eller livrem maximalt hårt ovanför skadan.

OBS! Får sitta i maximalt 20 minuter, annars kan vävnad skadas
allvarligt.

2. Lägg tryckförband enligt nedan.
3. Kontakta veterinär.

1. Lägg en bit vikt gasvävsklädd bomull mot såret.
2. Behövs extra tryck lägg en hel gasbinda ovanpå sårytan eller vik ihop ytterli-
   gare en bit gasvävsklädd bomull.
3. Dra åt för ett rejält tryck med Power Vet-Flex.
4. Kontrollera blodflödet efter cirka 10 minuter, om blod sipprar igenom lägg på

ytterligare ett lager (låt det första sitta kvar). Bandaget får sitta på maximalt
en timme! Bandaget kan annars ge skador.

5. Kontakta veterinär.

Akutväskan är framtagen av Agria Djurförsäkring. 
Väskan innehåller förbandsmaterial för första hjälpen 
vid sår- och ledskador.
(Please turn over for English.) 




