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Před třemi dny se nám z výběhu vrátila kobylka
s ošklivými kopanci na zádi a na přední noze měla
strženou kůži a řezné rány. Záď mi až takové
starosti nedělá, ale ta přední... Jeden kopanec,
stržená kůže velikosti dvacetikoruny na vnitřní
straně nohy hned nahoře a pak těsně nad karpem
cca 3 cm dlouhá řezná rána. Poranění jsme vyčistili
a zasypali Wonder Dustem. Veterináře jsem
nevolala, protože kobylka nekulhá. Strupy se hezky
hojí, nic nehnisá, ale stále má otok, který sahal
nejdříve od ramene ke karpu. Dnes ráno už je horní
část nohy v pořádku, na karpu už cítím
znatelnější obrysy kostí, ale zase je nateklá spěnka
a otok mírně hřeje. Koník se jinak chová normálně,
nekulhá a nejeví žádné jiné problémy. Má otok
takto sestupovat? Ještě bych se ráda zeptala,
jak se zátěží, kdy postupně začít pracovat.
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Obvaz končetiny: měkká vrstva
na vypodložení (zde 1 cm silný
molitan rozstříhaný na asi 10 cm
široké pruhy) se rovnoměrně
stáhne elastickým obinadlem.

Rána po kopnutí

zajímavosti
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Poranûní na konãetinách konû je velmi
ãasto provázeno viditeln˘m otokem. V okolí
rány totiÏ vÏdy dochází k zánûtlivé reakci,
jejímiÏ pﬁíznaky jsou kromû zãervenání
(u konû neviditelného) i zv˘‰ení teploty,
bolest a proniknutí tekutiny z krve a pﬁedev‰ím lymfy do okolních tkání, ãili vznik
zánûtlivého otoku. V prvních stadiích po
poranûní dochází k uzavﬁení mízních cév,
které nemohou drénovat postiÏené místo,
a to také napomáhá k tvorbû otoku. Mohlo
zde dojít také k popraskání cév a vylití krve,
takÏe mohla vzniknout krevní podlitina,
u lidí známá jako modﬁina.
Co se t˘ãe poranûní konû po kopnutí,
mÛÏe a nemusí pﬁi nûm dojít k po‰kození
kÛÏe. Pominu-li zlomeniny ãi jiná závaÏná
poranûní, jeÏ by se za tﬁi dny urãitû projevila dost zﬁetelnû i pro oãi laika, vût‰inou se
bude jednat o pohmoÏdûniny podkoÏních
tkání bez poru‰ení celistvosti kÛÏe, nebo
o rÛzné trÏné rány a odûrky, kdy dojde
k po‰kození celistvosti kÛÏe ãi pouze jejich
nejsvrchnûj‰ích vrstev. PohmoÏdûniny mohou zasahovat klouby, ‰lachy, kosti nebo
svaly a projevují se rÛznû velk˘m otokem,
vût‰inou se zv˘‰enou teplotou v daném
místû, a rÛznû intenzivní bolestí.
Jako první pomoc je zde nejvhodnûj‰í okamÏité chlazení a samozﬁejmû klid v boxe.
Chlazení se má provádût vodou chladnou,
tedy ne pﬁíli‰ studenou a ne ledem; bylo zji‰tûno, Ïe dﬁíve oblíbené ledování má negativní vliv na metabolismus postiÏen˘ch tkání
a jejich následné hojení. Klid v boxe zase
pÛsobí jako prevence proti dal‰ímu po‰kození tkánû, pﬁedev‰ím v pﬁípadech, majitel
konû si není jist˘, zda zranûní není váÏné.
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Pokud dojde k otevﬁenému poranûní a je
naru‰ená celistvost kÛÏe, hrozí navíc je‰tû
nebezpeãí, Ïe do tûla mÛÏe proniknout
infekce, protoÏe kÛÏe uÏ není schopna ho
stoprocentnû chránit. Podle toho, kolik vrstev kÛÏe bylo poru‰eno, se bude li‰it i laické
prvotní o‰etﬁení rány. Pokud do‰lo pouze
k po‰kození pokoÏky (ãemuÏ by asi odpovídala popisovaná „strÏená kÛÏe velikosti
dvacetikoruny“), obvykle staãí omytí ãistou
chladnou vodou a popﬁípadû pﬁetﬁít vhodnou dezinfekcí. Taková rána nemusí b˘t provázená Ïádn˘m otokem ani bolestí a s nejvût‰í pravdûpodobností se zahojí bez
následkÛ, tedy bez jizvy ãi návazné komplikace ve formû flegmony nebo jiné infekce.
Hor‰í b˘vají rány, kdy dojde k poru‰ení
v‰ech vrstev kÛÏe, takÏe se odkryje podkoÏí.
Tomu by mohla odpovídat vámi popisovaná „3 cm dlouhá ﬁezná rána“. Tyto rány jsou
více ohroÏené krvácením, prÛnikem infekce
do tûla, zpomalen˘m hojením za tvorby
jizvy, navazují na nû nûkdy komplikace ve
formû flegmony ãi ‰patného uzávûru s tvorbou „Ïivého masa“. Je zﬁejmé, Ïe i jejich
o‰etﬁení by mûlo b˘t trochu odli‰né.
V kaÏdém pﬁípadû je vhodné ránu opláchnout ãistou chladnou vodou: zastaví krvácení,
vymyje neãistoty a umoÏní lep‰í prohlédnutí
po‰kozeného místa. Poté je dobré ji vydezinfikovat. Vzhledem k tomu, Ïe takové rány na
konãetinách ãasto hÛﬁe srÛstají, nemûl by
dezinfekãní prostﬁedek po‰kodit jejich okraje;
tím by se srÛstání je‰tû více naru‰ilo. Proto se
v Ïádném pﬁípadû nedoporuãuje pouÏívat
jakékoli zásypy, koncentrované roztoky nebo
roztoky dráÏdící tkánû (peroxid vodíku, jodová
tinktura apod.). Vhodn˘ je velmi slab˘ roztok

pVeterinární
oradna

povidon jodidu, chlorhexidinu ãi hypermanganu. ProtoÏe srÛstání okrajÛ rány mÛÏe b˘t
v˘raznû naru‰eno i vysu‰ením rány, vznikl˘m otokem i oddálením okrajÛ rány od sebe,
je vhodné co nejdﬁíve konãetinu obvázat. PﬁiloÏení kvalitního obvazu, skládajícího se ze
sterilní nebo ãisté gázy (pﬁiloÏit pﬁímo na
ránu), mûkké vrstvy na vypodloÏení (obvazová vata, buniãina, molitan nebo mûkk˘ ãist˘
hadr) a ochranné a zpevÀující vrstvy (elastické obinadlo), vyÏaduje trochu zku‰eností,
aby nenapáchalo více ‰kody neÏ uÏitku, proto
doporuãuji poÏádat veterináﬁe, aby vám to
ukázal. Bez komplikací kÛÏe sroste pﬁibliÏnû
za 4 - 10 dní, po tuto dobu by se kÛÀ nemûl
pﬁíli‰ pohybovat. V kaÏdém pﬁípadû doporuãuji, aby kaÏdou ránu, která jde skrze kÛÏi
(a pﬁedev‰ím na konãetinách), prohlédl veterináﬁ a podle jejího stavu zvolil vhodnou
léãbu a následné kontroly.
Abychom se vrátili k pﬁípadu tazatelky.
Rány se nacházejí nad karpem, kde nehrozí
komplikace jejich hojení tolik jako v niÏ‰ích
ãástech konãetin. Otok zde vznikl, protoÏe
konãetina nebyla ihned o‰etﬁená obvazem.
Pokud se nejedná o poranûní hlub‰ích
struktur (kloub, ‰lachy, kosti), otok bude mít
tendenci klesat dolÛ, protoÏe je v podkoÏí jak se jiÏ ostatnû stalo. ProtoÏe rána se hojí
se strupem, bude potﬁeba zkontrolovat, zda
se pod ním netvoﬁí hnis nebo „Ïivé maso“.
JestliÏe je rána dostateãnû pevná, po 4 dnech
by nemûl b˘t problém konû povodit na ruce;
pohyb, pokud mu neãiní bolest, pomÛÏe drénování postiÏen˘ch oblastí, ãili urychlí vstﬁebávání otoku.
PﬁestoÏe uÏ od úrazu uplynulo nûkolik dní,
bude vhodné po dobu, co kÛÀ stojí v boxe,
konãetinu bandáÏovat. Pro urychlení vstﬁebávání otoku lze postiÏené místo o‰etﬁit
gelem nebo mastí s resorpãními úãinky
(napﬁ. obsahující heparinoid apod.), kterou
lze koupit v lékárnû, pomoci mÛÏe i homeopatická mast Traumeel ãi jiné pﬁípravky
obsahující arniku. Pokud nebude pohyb
v kroku na ruce vadit srÛstání rány a kÛÀ
nebude kulhat, lze s ním zaãít normálnû
pracovat pod sedlem; samozﬁejmû je nutné
zohlednit to, Ïe kÛÀ nûkolik dní stál a kvÛli
poranûní pravdûpodobnû pouÏíval trochu
jiné svaly, takÏe prvních pár dní bude práce
lehká a je tﬁeba vybírat vhodn˘ povrch.
Obvykle trvá asi 14 dní, neÏ se otok vstﬁebá.
Komplikací mÛÏe b˘t infekce (konãetina
najednou více oteãe, zaãne hﬁát a bude
bolestivá) nebo rÛst „Ïivého masa“ ãi zhnisání rány. Tehdy je tﬁeba volat veterináﬁe,
stejnû jako v pﬁípadû, Ïe by otok v˘raznûji
neustoupil nebo se dokonce zvût‰il.
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