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FALLBESKRIVNING – rehabilitering av kronrandsskada
7 februari 2017 fastnar det 18-åriga paintstoet Marei med ett ben i
boxgallret. En allvarlig skada i kronranden uppstod vilket senare skulle
resultera i att hovväggen släppte. Veterinär bandagerade och behandlade
hästen i 4,5 månader fram till hovväggen började släppa. Ansvaret övergick
då till hovslagare David T. Jones – utvecklare av Hoof Armor – som använde
Hoof Armor som ersättning för hovväggen som lossnade och applicerade även
på sula och stråle eftersom hovväggen saknades och hästen bara gick på sulan
och strålen. Hästen kunde gå i hage och även arbetas i trav på en ridplan.
Veterinären hölls informerad via dessa bilder som visar hur rehabiliteringen
av hovkapseln fortskred från 21 juni till 27 augusti 2017.

7 februari - Olyckan har inträffat,
fastnar med vänster bak i boxgallret.

19 februari – ett litet sår och en
blödning, spricka kronranden.

Veterinären har hoven bandagerad i 12 dagar
Boxvila i 3 månader, till början av maj.

24 februari - litet sår och blödning, stor spricka längs kronranden
Nytt horn börjar utvecklas i kronrandsområdet.
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21 juni - Hovväggen börjar lossna. Bakom den instabila hovväggen har bakterier samlats.
Nu överlämnar veterinären rehabiliteringen till hovslagare David T Jones, Hoof Armor.

Första appliceringen med Hoof Armor 21 juni. Sprickan görs ren, spolas ur med sprit och fylls med Hoof Armor.
Hoof Armor även på sula och stråle. Nya hovväggen når snart ner till marken i trakten.

Andra appliceringen med Hoof Armor 25 juni. Hovväggen fortfarande instabil, ännu ej släppt.
Sprickan rengörs, fylls åter igen med Hoof Armor. Hoof Armor även på sula och stråle

9 juli - Hovväggen lossnar efter 5 månader. Främre delen av hovväggen har släppt.
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Forts - Tredje appliceringen med Hoof Armor 9 juli. Saknar hovvägg där biten släppt, hovvägg i trakten når
markplan nu. Hoof Armor applicerats som ersättning för förlorad hovvägg och även på sula och stråle.

Fjärde appliceringen med Hoof Armor 20 juli.

Hoven verkas. Sjätte appliceringen 9 augusti

Innan verkning - 27 augusti

Femte appliceringen 7 augusti.

Innan verkning - 27 augusti 2017.

Verkad. Sjunde appliceringen av Hoof Armor 27 augusti 2017.
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