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Co powinna zawierać stajenna apteczka weterynaryjna?

1. MATERIAŁY OPATRUNKOWE (w dużych ilościach):
Opatrunki wyjałowione,
Bandaże bawełniane zwykłe,
Bandaże elastyczne,
Plaster bez opatrunku,
Wata higroskopijna,
Gaza,
Lignina,
Folia plastikowa.

2. NARZĘDZIA:
Strzykawki 2, 5, 10 i 20 cm3 wraz z igłami różnej średnicy (do płynów
i do zawiesin),
Nożyczki z zaokrąglonymi, tępymi końcami,
Ostry nóż,
Pęseta do usuwania ciał obcych,
Termometr lekarski (weterynaryjny),
Dudka do poskramiania koni,
Kaganiec ograniczający dostęp do paszy,
Latarka,
Maszynka jednorazowa do golenia i/lub żyletka,
Pojemnik z podziałką do sporządzania roztworów.

3. INNE PRZEDMIOTY:
Czyste wiadro, miękka gąbka do przemywania skóry, czysty ręcznik
i mydło,
Spis numerów telefonicznych okolicznych weterynarzy i kowali oraz
właścicieli koni stacjonujących w danej stajni,
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Jodosept - płyn mający działanie bakteriobójcze, grzybobójcze, pierwotniakobójcze i częściowo wirusobójcze do dezynfekcji rąk.

4. PREPARATY STOSOWANIA ZEWNĘTRZNEGO:
Alantan - zasypka do wysuszania lekkich otarć skóry i ran powierzchniowych,
Altacet, czyli Płyn Burowa - antyseptyczny i ściągający płyn do przemywania lub okładów skóry i ropni. Ma też działanie przeciwzapalne.
Stosowany na stłuczenia i obrzęki zazwyczaj w rozcieńczeniu. Nie wolno go stosować na otwarte rany. Istnieje też altacet w postaci maści,
Akutol (acutol) - ochronny opatrunek elastyczny w postaci sprayu, służący do opatrywania ran (także ciętych) oraz niewielkich otarć skóry,
Alu-spray - preparat w sprayu stosowany wyłącznie na rany powierzchniowe, otarcia i rany zabliźnione lub zszyte (podany na ranę głęboką do
kości powoduje w tejże kości niekorzystne zmiany). Zabezpiecza ranę
przed muchami, działa antybakteryjnie, zwiększa kontrakcję brzegów
ran, przyśpiesza proces gojenia,
Betadine - płyn lub mydło przeciwbakteryjne do przemywania pęcin
przy grudzie,
Dziegieć - posiada właściwości antyseptyczne i bakteriobójcze, bywa
stosowany w chorobach skóry (łuszczyca). Działa też wysuszająco. U
koni i krów stosowany do leczenia gnijących kopyt i racic,
Fatroximin Topic Spray - alternatywa dla alu-sprayu. Antybiotyk w
sprayu do odkażania płytkich ran. Barwi je na czerwono,
Fungidermin - maść do leczenia grzybic skóry, zwłaszcza skóry pęcin,
Glinki i żele chłodzące i rozgrzewające - powszechnie dostępne w sklepach jeździeckich, stosowane na mięśnie, ścięgna i stawy w formie
wcierek lub opatrunków wg zaleceń weterynarza i producenta,
Jodyna (3 - 5 %) - działa odkażająco i bakteriobójczo, stosuje się ją wyłącznie do odkażania okolic rany, nigdy na samą ranę,
Maść borowa - odpowiednik kwasu borowego. Działa antyseptycznie,
stosowana przy ranach powierzchniowych, odparzeniach, stanach zapalnych skóry i powiek,
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Maść cynkowa - biała maść o właściwościach ściągających i wysuszających, stosowana w stanach zapalnych skóry i otarciach naskórka,
Maść jodowo-kamforowa - maść antyseptyczna kładzoiona na obrzęki,
Maść nagietkowa - stosowana miejscowo na źle gojące się rany, odleżyny, odmrożenia, oparzenia, otarcia naskórka, owrzodzenia, stany zapalne odbytu i sromu, stłuczenia, miejsca po ukąszeniu owadów. Przyspiesza proces gojenia ran. Działa łagodząco i kojąco,
Nadmanganian potasu - ma właściwości utleniające, jest środkiem odkażąjącym. Ma postać ciemnofioletowych kryształków, z których sporządza się roztór wodny. W stężeniu 0,1% stosuje się go do przemywania ran, w stężeniu 4% - na oparzenia,
Pularyl - płyn lub zasypka do zwalczania działa na pasożyty zewnętrzne: wszoły, wszy, świerzbowce,
Rivanol - żółty proszek (lub tabletki), z którego sporządza się roztwór,
stanowiący środek antyseptyczny do przemywania ran i zwilżania opatrunków. Nie podrażnia tkanek,
Siemię lniane - wywar z siemienia może być podawany w stanach zapalnych przewodu pokarmowego, działa osłonowo na błony śluzowe,
Sulfacetamid - roztwór stosowany jest jako antybiotyk w zapaleniach
spojówek i rogówki (do zakraplania podrażnionych oczu),
Wazelina - maść antyseptyczna, zabezpiecza skórę przed zawilgoceniem i pękaniem. Zmiękcza i uelastycznia stwardniałą skórę,
Woda utleniona (2 - 3 %) - ma właściwości utleniające, jest środkiem
odkażającym. Służy do przemywania ran, zwłaszcza zakażonych i ropiejących.

5. ODROBACZNIKI, SZCZEPIONKI:
Abamitel, Equimax, Equest - preparaty odrobaczające,
Equilis Equenza - T - szczepionka domięśniowa przeciw końskiej grypie
i tężcowi,
Grovermina - pasta odrobaczająca.
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