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Gastroskopi
Store undersøgelser har vist at op mod 80 % af
hestene i Danmark lider af mavesår. Tidligere
mente man at det kun var konkurrenceheste på
højt niveau der udviklede mavesår. Det viser sig
imidlertid at alle heste – uanset brug og alder har lige stor risiko for at udvikle denne ofte
smertevoldende lidelse. Symptomerne på mavesår
kan være hyppige kolikanfald, nedsat trivsel,
afmagring på trods af optimal foderplan eller
nedsat præstation. Føl er ligeledes meget
disponeret for at udvikle mavesår, f.eks. ved
behandling med smertestillende medicin.

Chipmærkning

En såkaldt gastroskopi – en kikkertundersøgelse

Dyrlægerne Nørhald opfordrer vores klienter til at

af maven – har længe været efterspurgt af vores

få chipmærket deres heste. Fordelene ved dette er

klienter og derfor er Dyrlægerne Nørhald glade

efterhånden mange: ejeren slipper for at indberette

for nu at kunne tilbyde denne undersøgelse.

foderplan til fødevarestyrelsen hvert år, hestene

Vi glæder os til at kunne højne velfærden blandt

kan behandles med alle medikamenter uden

vores heste, i samarbejde med klienten

undtagelse, ejeren må selv give deres hest ormekur

naturligvis. Undersøgelsen udføres via vores nye

og give dem medicin intramuskulært ved sygdom.

videoenhed, dette betyder at vi får optimale

Da hesten registreres i fødevarestyrelsen, kan den

billeder på vores skærm både af luftvejene og af

ikke udføres af Danmark uden ejerens tilladelse,

mavesækken.

idet alle heste tjekkes inden de forlader landet.
I perioden fra 1. februar til 1. april tilbyder vi
chipmærkning til stærkt reduceret pris:
•

1. hest: 450 kr + moms og kørsel

•

2.-5. hest: 325 kr + moms

•

efterfølgende: 250 kr + moms

Det er vigtigt, at du ringer i god tid og bestiller
besøget, idet vi skal fremsende papirer, som du
skal udfylde inden vi kommer.

Ny medejer
Dyrlæge Johanne Cæsar Juul er blevet så godt modtaget af vores heste og deres ejere, at hun har
besluttet sig for at tiltræde som medejer af Dyrlægerne Nørhald ApS fra den 1. januar 2009.
Hun glæder sig til fortsat at betjene vores heste og samtidig tage del i udviklingen af vores praksis, så vi
til stadighed yder optimal diagnosticering og behandling af hestene.

Side 2

Nyhedsbrev

Akupunktur
I tillæg til kiropraktisk behandling af heste kan

problemer i bevægelsesapparatet/nedsat

dyrlæge Sibylla Langaker nu også tilbyde

præstation, og til behandling af hormonelle

akupunktur af heste. Dyrlæge Sibylla Langaker kan

forstyrrelser, f. eks. mangelfuld brunst hos hopper.

tilbyde ren akupunktur behandling af hesten, og i
forbindelse med anden medicinsk eller kiropraktisk
behandling. Akupunktur behandling har været
brugt i årtusinder i Østen på husdyr og mennesker,
og er i dag en udbredt og anerkendt
behandlingsmetode. Det gode ved akupunktur er,
at behandlingen kan skræddersys til hver enkelt
hest, fordi behandlingsmetoden bygger Kinesisk
Helhedsfilosofi (TCM), hvor individet ses som en
helhed, og derfor også undersøges sådan.
Akupunktur er især velegnet til heste med

Ny medarbejder
Den 1. januar 2009 startede der en helt ny
veterinærsygeplejerskeuddannelse. Uddannelsen
fokuserer på hestene, således at man efter endt
uddannelse har heste som speciale.
Dette tiltag vil Dyrlægerne Nørhald gerne være
med til at fremme, så derfor har vi ansat Sandra
Lau. Hun er 18 år gammel og har god erfaring
med heste, da hun har haft hest og været ansat på
bla. Lykkeshøj. Sandra er på skole lige nu og
starter derefter sin første praktik hos os den 16.
marts. Vores klienter vil især møde hende på
klinikken og vi håber at I – som sædvanlig- vil
tage godt imod vores nye medarbejder.

Vores faste sommervikar
Thomas Kock har brækket
sin ankel under hans arbejde
i Australien, men vi håber, at
han når at restituere sig
inden reprosæsonen 2009

