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Inkom för operation kotled VF samt hasled HB.Anamnes

Inkom för operation kotled VF samt hasled HB.
Anamnes

Diagnoser Medskickat

Övrigt

2021-07-28 Surgery: dorsal recumbence.
Arthroscopy LF fetlock: OCD fragment at the dorsoproximal and medial aspect of P1. The fragment is
fully reattached to the P1, no cartilage lessions detected at the condyles of the MTC III. The fragment
was removed and the joint was lavaged with sterile saline. Portals were sutured with Monocryl 2-0
USP/3M with a simple interupted suture pattern. Distal limb bandage.
Arthroscopy RH hock: OCD of the distal intermediate ridge of the tibia and lateral talus ridge. No
cartilage lessions detected. The fragments were removed and the joint was lavaged with sterile
saline. Portals were sutured with Monocryl 2-0 USP/3M with a simple interupted suture pattern. High
limb bandage.
Uneventful non-assisted recovery from the general anesthesia.

NSAID 7 days orally.

Operation

2021-07-29 Rörelskoll: Ohalt i skritt.

Bandagebyte has hb + lågt bandage vf. Sederad 0,2 detomidin + 0,2 butorfanol, itereras 0,1
detomidin + 0,1 butorfanol.
Vf torr kompress, hb lindrig mängd blodtillblandad sårvätska på kompress. Ingen svullnad. Nya
bandage med melolin närmast.

Journal

Om något oförutsett händer under icke ordinarie öppettid och som har samband med hästens behandling,
ring 08-592 540 10. Vid feber eller svullnad i behandlad led bör du ringa till kliniken omgående.

SLAKTKARENS:

Org.nr   556532-9074
Säte      SIGTUNA

Mälaren Hästklinik AB
Hälgesta 1
193 91 SIGTUNA

Tel    08-592 540 10
Fax   08-592 540 32
www.hastklinik.se

Startkarens gäller i enlighet med respektive förbunds regler.
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Råd om eftervård / Rekommendationer

Utskrivet:

Mustang Norrgård

Din häst har varit sövt och genomgått en artroskopi, alltså tillhålskirurgi VF kotled samt HB hasled

Eftervård:
Mustang ska stå på boxvila eller gå i en liten sjukhage (5*5m) om det är torrt. Ni kan gå korta
promenader på 5 min 2-3 gånger dagligen.  Efter stygntagning kan ni öka skrittmängden till 30 min
dagligen. Fortsatt sjukhage i ytterligare 4 veckor efter stygntagning.

Medicin
Novaquin för 400 kg ges i munnen 1 ggn/dag i 5 dagar

Sår och bandage:
Kontrollera dagligen att bandaget täcker operationssåren. Det är viktigt att bandaget sitter bra för att
undvika komplikationer såsom trycksår eller infektion. Bandaget ska bytas var 4-5  dag eller tidigare
om det har glidit ner, blivit smutsigt eller blött. Såren ska inte tvättas.

Övrigt:
Ta tempen dagligen och kolla att hästen inte är halt i skritt.
Kontrollera dagligen det klippta området på halsen där kanylen suttit för svullnad eller ömhet.

Kontakta kliniken omgående om hästen får feber (över 38,3), svullnad/värme i kanylområdet
uppstår, hästen blir halt, kraftigt svullen i det opererade området eller om det rinner ur
operationssåren.

Återbesök
Återbesök för stygntagning efter 14 dagar. Om ni kan ta stygnen hemma, koll hos remitterande
veterinär om fyra veckor.

Lycka till med Mustang och tveka inte att höra av er till kliniken om ni har frågor eller funderingar!
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