
 
 

INFORMATION 

 

Behandling af hestens SI-led. 
 

Det er meget svært at vide, hvor længe hesten har haft problemer med sit SI-led. Jeg kan derfor ikke helt 

forudsige, hvordan din hest vil reagere, når SI-ledet er blevet rettet. 

 

Efter min korrektion af hesten vurderer jeg dens bevægelse – enten ved at hesten bliver trukket på 

staldgangen og hvis muligt ved longering. 

 

Jeg ønsker at se hesten i bevægelse for at bedømme om den bevæger sig korrekt og de punkter jeg 

bedømmer er 

 

 Træder hesten op i sit eget spor (i skridt) 

 Svinger bagparten symmetrisk (i skridt) 

 Kan hesten holde galoppen på begge volter (ved longering) 

 Holder hesten takten (ved longering) 

 

Korrektionerne fortsætter indtil jeg vurdere, at hestens bevægelser er tilfredsstillende. 

 

Efter behandling skal hesten helst ikke rides i de efterfølgende 2 dage. Hesten kan longeres i 10-15 

minutter i et roligt tempo og uden nogen former for fiksering (indspændingstøjler, pessoa eller lignende). 

 

Min erfaring siger, at omtrent halvdelen af hestene skal have mere end en behandling. Regn derfor altid 

med 2 behandlinger og bliv glædeligt overrasket, hvis kun 1 er nødvendig.  

 

I sjældne tilfælde oplever jeg, at hestens bevægelser/symptomer bliver værre efter behandling. Den kan 

blive meget stiv, halt, utaktet, utilpas og spændt. I de fleste tilfælde skal den blot snarest have endnu en 

behandling. 

 

Det hænder også, at min behandling bringer andre skavanker frem. Skævheden i SI-ledet kan være 

forårsaget af andre problemer andetsteds på hesten og dyrlæge eksamination/behandling vil være 

påkrævet. 

 

Jeg kan ikke love, hvor længe behandlingen vil virke. Skævheder i SI-ledet kan have mange årsager og i 

princippet kan skævheden opstå igen allerede efter få dage. Nogen heste behandler jeg jævnligt, nogen 

årligt og nogen ser jeg kun en gang.  

 

Læs eventuelt mere på min hjemmeside – www.vibekeloenskov.dk 

 

Du er altid velkommen til at kontakte mig på mobil nummer 2064 8000 

http://www.vibekeloenskov.dk/

