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Har min hest brug for hjælp?
Hestens navn
Hestens brug

□ dressur

□ spring

□ gangarter

Dato:

Alder

Race

□ western

□ terræn □ ÷træning

Genkender du en eller flere situationer fra skemaet nedenunder vil det være en god ide at få din
hest undersøgt. Måske har din hest brug for behandling for at dens krop kan udføre de ting du
forventer af den?
x

Hvad viser hesten?
Der er stor forskel på volterne

Tilter hovedet når den skal bøjes af
Svært ved sidebevægelser til den ene
side

Uro eller uvilje ved galopanspring

Uro eller uvilje ved tølt

Hvad kan årsagen være?
 Munden: tænder, bid, kæbeled, tungeben,
næserem
 Nakken: nedsat bevægelighed ene side
 Hals: nedsat bevægelighed eller smidighed ene
side
 Ryg: nedsat bevægelighed, sadel,
muskelsmerter, tætliggende torntappe
 Kryds: nedsat bevægelighed korsled
 Ben: smerter fra led eller sener
 Munden: tænder, bid, kæbeled, tungeben,
næserem
 Nakken: nedsat bevægelighed ene side
 Hals: nedsat bevægelighed eller smidighed ene
side
 Ryg: nedsat bevægelighed, sadel,
muskelsmerter, tætliggende torntappe
 Kryds: nedsat bevægelighed korsled
 Ben: smerter fra led eller sener
 Ofte nedsat bevægelighed mellem lænd og
korsben
 Bagbenshalthed
 Sadel
 Ofte nedsat bevægelighed mellem lænd og
Korsben

Laver nedsalg med forben

Laver nedsalg med bagben
Uro/gjordkrampe ved opsadling
Uro ved opstigning/vægt i sadel


















Vil ikke fanges



Hesten truer



Uro på biddet





Er begyndt at bukke
Hesten halter




Hesten er blevet mere stiv




Bagbenshalthed
Sadel
Nedsat bevægelighed af facetled i hals
Nedsat bevægelighed brystben elle skulder
Bagbens eller forbenshalthed
Sadel
Smerter fra lænd eller korsled
Bagbenshalthed
Sadel
Smerter fra hals, ryg, lænd eller korsled
Nedsat bevægelighed brystben
Tætliggende torntappe
Nedsat bevægelighed ribben
Tætliggende torntappe
Nedsat bevægelighed ribben
Nedsat bevægelighed hals, ryg, lænd eller
korsled
Alle former for smerte eller ubehag hesten
forbinder med at blive fanget kan være årsagen
Alle former for smerte eller ubehag hesten
forbinder med at blive fanget kan være årsagen
Munden: tænder, bid, kæbeled, tungeben,
næserem
Alle former for modstand eller spænding i
hetsens krop
Stress
Skyldes ofte smerter især i hals og overlinie
Smerter fra led, sener eller muskler i ben eller
overlinie
Tætliggende torntappe
Smerter fra led, sener eller muskler i ben eller
overlinie

