Du vet väl att Värmdö Djurklinik även erbjuder djursjukvård och förebyggande
vård för hästar och en och annan ko samt får och getter?
Detta gör vi i namnet Stockholms Gårdsveterinär och har
för ändamålet en välutrustad
gul bil som vi åker runt med
till stallen i Nacka och Värmdö
och även i övriga Stockholmsområdet.
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Något i hästväg

Vi erbjuder bland annat hälsokontroller,
medicinska utredningar, hältutredningar,
munhåleundersökningar, kirurgi, akutsjukvård och ultraljud. En stor det av vårt arbete
ligger inom förebyggande vård och för hästar
innebär det framför allt vaccinationer och avmaskningar och här föjer lite kort information om dessa ämnen:

Gårdsveterinärernas välutrustade
bil åker runt till stallen i Nacka
och Värmdö och även i övriga
Stockholmsområdet.

Vaccinationer: Hästar vaccineras framför allt mot sjukdomarna hästinfluensa, stelkramp och botulism. Dräktiga ston kan även
vaccineras mot så kallad virusabort som är en
infektion med Herpesvirus.

Hästinfluensa: Hästinfluensa orsakas av
ett virus som är mycket smittsamt och ger feber, hosta och näsflöde som symtom men är
normalt sett inte en livshotande sjukdom.
Alla ridhästar (och numera även travhästar)
som ska tävla måste vara vaccinerade mot
hästinfluensa. Grundvaccinationen består av
två sprutor med ca en månads mellanrum, oftast följt av en tredje spruta efter fem-sex månader. Därefter vaccineras hästen årligen. För
att få tävla får inte datumet för sista vaccination överstiga ett år.

Stelkramp (tetanus): Stelkramp är en
allvarlig livshotande sjukdom som orsakas av
en bakterie som finns normalt i hästens omgivning. Bakterien kommer in i hästen via djupa sår. Alla hästar bör vara vaccinerade mot
stelkramp och de allra flesta hästar i Sverige är
vaccinerade och därmed väl skyddade mot
sjukdomen. Grundvaccinationen består av
två sprutor med ca en månads mellanrum,
normalt sett från 4 månaders ålder, oftast följt
av en tredje spruta efter fem-sex månader. Sedan rekommenderas vaccination med två-tre
års mellanrum och vid djupare sårskador eller
omfattande hovbölder om inte hästen är nyligen vaccinerad. Det rekommenderas även att
vaccinera högdräktiga ston för att föra över
skydd mot sjukdomen till fölet under dess
första levnadsmånader.

sjuk. Vaccination minskar risken för hästen
att drabbas av sjukdomen. Grundvaccinationen består av tre sputor men en månads mellanrum, därefter vaccineras hästen årligen.
Abortvirus (herpesvirus typ 1/4): Om
ett dräktigt sto drabbas av en herpesvirusinfektion under dräktigheten kan detta leda till
att fölet aborteras, ofta sent i dräktigheten. Infektionen kan ofta gå obemärkt förbi vid tiden för smitta men ibland kan milda luftvägssymtom ses och ibland även neurologiska
symtom. Vaccination av stoet sker i 5:e, 7:e
och 9:e dräktighetsmånaden. Det är även viktigt att om möjligt inte blanda dräktiga ston
med tävlingshästar då dessa kan föra med sig
smittan hem till stallet.

Avmaskning: Alla avmaskningsmedel till
hästar är receptbelagda. Då en begynnande
resistens mot en del avmaskningsmedel har
setts är det viktigt att inte avmaska sin häst i

onödan vilket kan ge en ökad resistens. Vuxna friska hästar bör man därför ta ett träckprov på för att se om avmaskning verkligen
behövs. Detta tas lämpligast på våren i
april/maj då parasiterna har vaknat till liv efter vinterdvalan. Om ingen avmaskning behövs kan man följa upp med ett nytt träckprov till hösten. Föl och unghästar bör däremot avmaskas regelbundet. Föl avmaskas
mot spolmask vid 8 och 16 veckors ålder och
senare även mot blodmask. Åringar och unghästar bör även avmaskas mot spolmask på
vintern. Äldre hästar drabbas normalt sett
inte av spolmask och behöver därför i normalfallet inte avmaskas på vintern. Vilken avmaskningsstrategi och vilka avmaskningsmedel som ska väljas i olika fall kan din veterinär
hjälpa dig med att bestämma.
Hör gärna av Er till oss om du har frågor
om din häst! Besök även gärna vår
hemsida www.stockholmsgv.se

Botulism: Botulism är en sällsynt men livshotande sjukdom som framför allt kan drabba hästar som äter hösilage eller ensilage. Om
ett dött mindre djur hamnar i hösilage- eller
ensilagebalen kan gifter bildas som gör hästen
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