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INFÖR ANVÄNDANDE AV RHEVA SÅRSKYDD
Gör rent/tvätta såret med rent vatten eller koksaltlösning
(tillkalla veterinär om det är kraftigt infekterat).

Rengör fästytan noga. Att ytan är ren och torr är avgörande 
för att få sårskyddet att fästa oavsett om ni använder 
Extrafäste eller ej. 

Fett från exv pälsglans, flugspray mm kan tas bort med en 
sårservett eller en annan fettlösande rengöringsservett. 
Torka fästytan noga efteråt med en trasa som inte släpper 
ifrån sig.

Använd gärna exv en klädroller eller ”silvertejp” för att få 
bort lösa hår, grus, jord och liknande. Detta finns nästan 
alltid kvar i pälsen även efter ryktning och kan 
försämra fästet för sårskyddet.

Undvik att röra fästytan/klistret på sårskyddet, klisterytan 
fäster direkt. Tryck runt om fästytan och håll gärna kvar 
med fingrarna nån minut. Värmen från din hand hjälper 
klistret att fästa. Full vidhäftning kommer först efter flera 
timmar därför är det bra om hästen kan vara stilla ett tag 
efter att ha satt på sårskyddet.

Sårskyddet tas bort genom att dra av det i pälsriktningen.
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PÅ ANDRA SIDAN HITTAR DU TIPS OCH RÅD OCH 
ANNAT SOM KAN VARA BRA ATT VETA.
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TIPS & RÅD
För att minska risk för infektion är det allra bäst om sårskyddet 
kommer på plats så snabbt som möjligt efter att skadan inträffat. 

Ta som vana att kontrollera sårskyddet dagligen och lukta efter 
eventuell infektion. Om du känner dålig lukt kan Rhevan behöva 
bytas och såret rengöras igen. Av den anledningen är det två 
skydd med i varje förpackning. 

Undvik starka kemikalier – det stör läkningen. Om såret blivit lätt 
infekterat rengör med koksaltlösning. Om koksalt inte hjälper kan 
desinficerande sårrengöring provas (OBS följ i så fall instruktion 
för den desinfektionslösning du använder) eller tillkalla veterinär.

Vanligaste anledningen till att sårskyddet lossnar är att pälsen inte 
rengjorts tillräckligt. Små knappt synliga korn av smuts eller fet 
päls bidrar till sämre fäste. 

Vissa platser på djuret är svårare att få fäste på pga att mycket 
rörelse i pälsen, exempelvis om det är en stor muskelyta under 
eller en led. Några såna ställen är hals, ben och hasor. På dessa 
platser kan ett Extrafäste vara en hjälp liksom extra sårtejp att 
linda runt. 

Ibland behöver sårskyddet bytas lite oftare beroende på olika 
faktorer som sårets art och om hästen rör sig mycket. Tuffa 
väderförhållanden och lång päls kan också försvåra situationen. 
Vissa hästar kan innebära en utmaning, kanske de plockar av sig 
sårskyddet själva eller får "hjälp" av en kompis i hagen. 
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Allra oftast fungerar Rheva sårskydd bra om instruktionerna ovan 
följs noggrant. Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor, 

funderingar eller vill ha support inför användning.


