
Haavad ja vigastused  
– millal on tegu hädaolukorraga?  

 
 Hobuste esmaabi seminar , 20.11.2013 

 



 

 

Sisukord 

   

1.Ohtlikud haavad ja vigastused 

2.Haavaravi  



Ohtlikud olukorrad 



Ohtlikud olukorrad 



A.Hobune keeldub liikumast või liigub vaevaliselt 

B. Tugeva verejooksuga haavad 

C.Sügavad haavad ja torkehaavad  

D.Haav liigese või kõõlusetupe läheduses 

E. Võõrkeha kabjapõhjas 

Ohtlikud olukorrad 



A.Hobune keeldub liikumast või liigub vaevaliselt 

 

Võimalikud põhjused: 

a. Kabjamädanik 

b. Laminiit 

c. Mustkusesus (= lihaste jäikus) 

d. Suurem vigastus (nt.kõõluse rebend, luumurd jt.) 

Ohtlikud olukorrad 



A.Hobune keeldub liikumast või liigub vaevaliselt 

 

a. Ära sunni hobust liikuma kui ta ei taha!!  

b. Tuvasta võimalik valu allikas: 

a. Kabjad (soojus, pulss sõrgatsi kohal, võõrkeha?) 

b. Jalad (soojus, paistetus, haavad?) 

c. Lihased (soojus, higistamine, jäikus, valulikkus, haavad?) 

c. Kutsu loomaarst 

Mida teha? 



Sümptomid: 

• Üleöö tekkinud tugev longe 

• Hobune ei pane haiget jalga üldse maha 

• Kabi soe 

• Sõrgatsi kohal tugevnenud pulss 

Mustus pääseb kabja sisse 

▼ 

moodustub mädanik 

Kabjamädanik 

Ravi: 

• Kabja leotamine 

• Mädaniku avamine 

• Mädanik võib ka ise välja tulla 

>> enamasti piirdest! 

 



Kabjaluu ja kabja väliskesta vahelise ühenduse kahjustus 

▼ 

Kabjaluu vajub sarvkestas 

Laminiit 

Põhjused: 

• Ülesöötmine ↔ soodumus paksuks minna (nn.hobuste diabeet) 

   Suures koguses süsivesikuid (lopsakas rohu karjamaa) 

• Mürgised ained 

• Väga suur ülekoormus 

Sümptomid: 

• Tugev longe, hobune ei taha üldse seista 

• Seistes kallutab hobune ennast taha poole 

• Mõlemad esikabjad on soojad 

• Sõrgatsi kohal tugevnenud pulss 

• Kroonilise haiguse tagajärel: kabjad muudavad kuju 



B. Tugeva verejooksuga haavad 

Ohtlikud olukorrad 

Hobuse veri = 8% kehakaalust  

( 500kg hobune = 40L verd) 

Verekaotus >20% ohtlik (>8L) 



B. Tugeva verejooksuga haavad 

Ohtlikud olukorrad 



a. Rahune! 

b. Vajadusel rahusta maha ka hobune  

c. Pane peale rõhkside – kasuta olemasolevaid vahendeid 

a. Marlitampoonid, marli/elastiksidemed 

b. Puhtad käterätid, pinded 

c. Riideesemed jne... 

d. Kutsu loomaarst 

Mida teha? 

B. Tugeva verejooksuga haavad 



Mida teha? 



C. Sügavad haavad ja torkehaavad  

D. Haav liigese või kõõlusetupe läheduses 

Ohtlikud olukorrad 



Torkehaavad on ohtlikud kuna: 

a. Enamasti sügavad 

b. Millised struktuurid on viga saanud? 

c. Mustus sügaval kitsa haava põhjas 

d. Longe tekib tihti alles hiljem (48h) 

 

Ohtlikud olukorrad 



Haavad liigeste/kõõlusetuppede läheduses on ohtlikud kuna: 

a. Mustuse pääsemine liigesesse = septiline artriit !!! 

Ohtlikud olukorrad 



              Liigesed ja kõõlusetuped 



Haavad liigeste/kõõlusetuppede läheduses on ohtlikud kuna: 

a. Mustuse pääsemine liigesesse = septiline artriit !!! 

b. Väljastpoolt raske hinnata, kas liiges on viga saanud 

Ohtlikud olukorrad 



Septiline artriit 

Liiges on normaalolekus steriilne = bakterite vaba 

Septiline artriit = bakterid/mustus liigeses 

↓ 

Bakterid kahjustavad liigesekõhre  

↓ 

Pöördumatud muutused liigeses juba 48h jooksul! 

Sümptomid – mitte alati ühesed! 

1. Liigese paistetus, liigne soojus 

2. Enamasti väga tugev longe 

     v.a lahtise liigese puhul – puudub liigesesisene surve 



Septiline artriit 

Prognoos 

1. Ellujäämine  (ca.90%) 

2. Lonkevabadus (ca.50-70%) 

3. Naasmine sporti samale 

tasemele? 

Pikk paranemistee! 

 

Varajane ravi = parem prognoos 

 



a. Piira hobuse liikumist (nt. pane boksi) 

b. Vajadusel peata suurem verejooks 

c. Kutsu loomaarst  

Sügavad haavad:_____________________________________________ 

d. Puhasta haav, kui arst ei saa lähema tunni jooksul tulla 

e. Vajadusel ja võimalusel seo haav  

Mida teha? 

C. Sügavad haavad ja torkehaavad  

D. Haav liigese või kõõlusetupe läheduses 



E. Võõrkehad kabjapõhjas 

Ohtlikud olukorrad 

Kutsu ALATI loomaarst 

• Kui võimalik ära eemalda ise võõrkeha   

→ võõrkeha kapja sisenemise ava leidmine  

     muidu keeruline 

• Kui on oht, et hobune astub võõrkeha arsti  

  oodates sügavamale  

→ eemalda ja märgi knopkaga sisenemise ava  



Ohtlikud olukorrad 

Eriti ohtlikud võõrkehad kabjakiilu piirkonnas  

→ palju tähtsaid struktuure! 
 kabjaliiges 

 süstikluu limaspaun 

 kabjaluu ja süstikluu 

 painutajakõõlus 

 erinevad sidemed 

Prognoos  

• Olenevalt vigastuse ulatusest ja kaasatud struktuuridest 

• Algselt alati ettevaatlik 

• Mida kiirem ravi, seda parem prognoos 



 

 

Haavaravi 

   



i. Eemalda väiksemad võõrkehad (puutükid, saepuru)  

ii. Loputa haava rohke veega  

iii. Puhasta füsioloogilise või spetsiaalse haavaloputus 

lahusega (nt. Prontosan®) 

Haava puhastus  



Haavakreemid ja sprayd 

Miks on vaja? 

- Niiske haava keskkond  

- Kaitse  

 (putukad, mustus) 

- Desinfektsioon  

 ... kas see on vajalik?  



Haavakreemid ja sprayd 

Millist on vaja? 

1. Haava niisutavad kreemid  

 

 

2. Desinfitseerivad kreemid ja sprayd 

 

 

 

3. Haava kaitsevad sprayd 

 

 

4. Nahka toitvad ja pehmendavad 

kreemid  

 



Haavakreemid ja sprayd 

Millal on vaja? 

Värsked haavad 

Marrastused ja  

pindmised haavad 

Infitseerunud ehk  

mädased haavad 

Paranevad haavad 

1 

2 

1 & 3 
(4) 



Haavakreemid ja sprayd 

Haavakreem ei asenda:  

- põhjalikku haavapuhastust 

- õmblusi  

- haavakatet 

Vale haavakate, kreem või 

spray aeglustab  

või takistab haava paranemist 



Haavakreemid ja sprayd 

ÄRA kasuta värkse haava korral: 



Eesmärk:  

- kaitseb haava  

 (loomaarsti tulekuni)  

- piirab haava liikumist 
 

 

i. Pane haava peale niisutavat geeli 

ii. Kata haav marlitampoonide või muu puhta haavakattega 

iii. Fikseeri tampoonid elastiksidemega 

iv. Suurema stabiilsuse jaoks lisa haavavatt ja kinnita see 

enesekleepuva sidemega 

Haava sidumine 



Haava sidumine 



i. Puhasta haav füsioloogilise lahuse või haavaloputus vahendiga (2) 

ii. Pane haava peale niisutavat geeli (3) 

iii. Ära pane haava peale ioodi kreemi või muid desinfitseerivaid aineid!  

iv. Kata haav marlitampoonide või muu puhta haavakattega (4) 

v. Fikseeri tampoonid elastiksideme (5-6) ja haavaplaastriga (9) 

vi. Suurema stabiilsuse jaoks lisa haavavatt (8) ja kinnita see enesekleepuva 

sidemega (7) 

Haavade esmaabi 



Haavaravi 

Haavaravi põhitõed 

- Haavad paranevad kõige paremini niiskes keskkonnas 

- Mustad haavad ei parane 

 Korralik haavapuhastus vee või  

füsioloogilise lahusega on kõige aluseks 

- Desinfitseerivad ained (nt.iood)  

      aeglustavad haava paranemist 

 Kasutada ainult infitseerunud/väga mustade 

haavade puhul 

- Pindmised haavad paranevad alati, ükskõik mida me 

sinna peale paneme 

- Sügavamate haavade puhul kutsu alati arst! 



Järgmised seminarid 

01.02.2014 

Hobuste söötmine, Ruila kool 

Lektor: Markku Saastamoinen (Soome) 

09.06.2014 

Vets with Horsepower, Maaülikooli Suurloomakliinik 

Lektorid: 10 tipptaseme hobuste veterinaari Euroopast 

• 6h loenguid hobuste meditsiini teemadel 

• heategevuslik üritus (Gambia Horse Trust, SmileTrain) 



  

www.tohver-veterinary.com 

Aitäh 


