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VARSOMINEN	–	MITÄ	JOS	
KAIKKI	EI	MENE	NIIN	KUIN	

STRÖMSÖSSÄ?	
Jonna	Jokisalo,	ELL,	Diplomate	ACVIM,	

hevossairauksien	erikoiseläinlääkäri,	Evidensia	Hevossairaala	
Hyvinkää	

TIINEYDEN	AIKAINEN	
TERVEYDENHUOLTO	

•  Rokotukset 
–  Influenssan lisäksi tetanus 1 kk ennen 

varsomista 
–  Herpes 5., 7. ja 9. kk 
–  Rotavirus 8., 9. ja 10. kk 

•  Madotukset 
–  Kuten aikuinen hevonen 

•  Rauhoitus toimenpiteisiin? 

Tiineyden aikaiset ongelmat 

•  Myöhään huomattu kaksoistiineys/muu syy 
keskeytykseen 

•  Muut sairaudet 
–  Kirurgia 
–  Lääkitykset mukaan lukien rauhoitus 

•  Abortointi 
•  Istukkatulehdus 
•  Tukirakenteiden sairaudet 
•  Liiallinen sikiönesteiden tuotanto 
•  Viivästynyt varsominen 
•  (Kohtutorsio) 
•  (Verenvuoto) 

Tiineyden aikaiset ongelmat 

•  Myöhään huomattu kaksoistiineys/muu syy 
keskeytykseen 

•  Muut sairaudet 
–  Kirurgia 
–  Lääkitykset mukaan lukien rauhoitus 

•  Abortointi 
•  Istukkatulehdus 
•  Tukirakenteiden sairaudet 
•  Liiallinen sikiönesteiden tuotanto 
•  Viivästynyt varsominen 
•  (Kohtutorsio) 
•  (Verenvuoto) 

RISKITIINEYS	-	TUNNISTUS	

•  Vihjeet:	
–  Sairas	varsa	aikaisemmin	
–  Sairas	tamma	
–  Plasen'i)	eli	istukkatulehdus	

•  Kaikki	nämä	tammat	tulisi	tutkia	ultraäänen	avulla	
viimeisellä	kolmanneksella/aikaisemmin	jos	ongelmia		

–  Eläinlääkäri	arvioi	istukan	paksuuden	ja	kontakVn	
kohtuun,	sikiönesteiden	ulkonäön	sekä	sikiön	sydämen	
sykkeen	ja	akVivisuuden	

Plasentiitti eli istukkatulehdus 
•  Aiheuttajat: bakteerit (E coli, streptokokit, stafylokokit, 

leptospira, pseudomonas, klebsiella) 
–  Nouseva > yleensä johtaa istukan tulehdukseen > irtoamiseen 

cervical star-alueelta 
–  Hematogeeninen (lepto) 

•  Aiheuttaa hapenpuutosta sikiöllä: abortit, ennenaikaiset 
syntymät, dummyt tai täysin terveet varsat mahdollisia 

•  Yksilöllinen ongelma joka harvoin vaikuttaa 
hedelmällisyyteen jatkossa 

•  Kun sikiö tullut ulos, paranee nopeasti itsestään 

•  Oireet: ennenaikainen maidonvalutus, 
emätinvuoto sekä lantion lihasten löystyminen 
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Plasentiitti 

•  Diagnoosi: 
–  Oireet 
–  Ultraäänitutkimuksen avulla 

 

–  Progesteroni: nousee kroonisessa plasentiitissa, laskee 
rajusti juuri ennen abortointia 

Tärkeää muistaa myös: 

•  Liian aikainen maidonvalutus voi johtaa vasta-aineiden 
menetykseen 
–  Hyvä varautua pakaste-ternimaidolla 
–  Taattu vasta-aineiden säilyvyys vuoden verran ja tod näk jopa 

3 vuotta 
•  Ternimaidon laadun parantamiseksi suositeltavaa antaa 

tiineille tammoille E-vitamiinilisä 
–  Ainakin lopputiineydestä 
–  2500 IU synteettistä E-vitamiinia päivittäin 4 

viimeisen tiineysviikon ajan nosti maidon vasta-
ainepitoisuuksia 
•  Luonnollisella vielä parempi käyttösuhde 

SYÖMÄTÖN TIINE TAMMA 

•  Huolestu varsinkin jos (lihava) poni 
•  Hyperlipemia vaara 
•  Aina melassilisä jos paastotetaan/ei 

suostu syömään 
– 1-2 ml/kg/vrk minimi 
– Sairaalassa voidaan antaa tarvittaessa 

myös suonensisäisesti 

TIINEYSAIKA	

•  Normaali	315	-	365	vrk,		
	keskiarvo	341	vrk	
•  Nyrkkisääntönä	jos	<	320	vrk		
	eri\äin	huono	ennuste	eloon-	
	jäämiselle	ja	lähes	toivoton	minkäänlaiseen	
urheilu-uraan	
•  Kuitenkin	poikkeuksena	ns	precocious	
maturaVon		

Viivästynyt varsominen 

•  Ei syytä käynnistää 
–  Ellei tamma arvokkaampi kuin varsa 

•  Syy hidastuneeseen kehittymiseen 
–  Suhtaudu varsoihin riskivarsoina 

•  Miten tietää onko varsa valmis? 
–  Maidon elektrolyytit  
–  Maidon pH  

•  99% todennäköisyys ettei varso jos pH 6.5 tai yli 

Varsomisen tunnusmerkit 

•  3-6 viikkoa ennen varsomista: 
–  Utare alkaa kehittyä 
–  Selvimmin viimeisellä viikolla 
–  Toiset maitoon vasta varsomisen yhteydessä 

•  2 viikkoa ennen: 
–  Hännän ympäristön ligamenttien löystyminen ja 

pehmeneminen sekä häpyhuulten turpoaminen 
–  Vain osalla 
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Varsomisen tunnusmerkit 

–  48 tuntia ennen varsomista: 
•  Vahatipat  

–  12-24 tuntia ennen: 
•  Hunajanvärinen paksu erite muuttuu vesimäisemmäksi, ensin 

harmaaksi ja lopulta 12-24 tuntia ennen varsomista valkoiseksi.  

•  3-4 tuntia ennen: 
–  ruumiinlämpö laskee useimmilla tammoilla 0.8-1 oC  

Normaali synnytys 
 

•  Synnytys 
kolmivaiheinen: 
–  Avautumisvaihe 
–  Työntövaihe 
–  Jälkeisvaihe 
 

Normaali synnytys 

•  Avautumisvaihe (0.5-4 h):  
–  Kohtu aloittaa supistelun ja kohdunkaulan 

avautuminen alkaa 
–  Alku voi olla vaikea huomata 
–  Useimmat tammat muuttuvat levottomiksi, hikoilevat 

kaulalta ja kupeilta kyynärpäiden takaa.  
–  Avautumisvaihe kestää yleensä 0.5-4 tuntia.  

•  Tammalla on kyky kontrolloida avautumisvaiheen 
pituutta 

–  Avautumisvaiheen aikana sikiö alkaa kääntyä 
oikeaan asentoon 

Normaali synnytys 
 •  Työntövaihe: 

–  Avautumisvaihe loppuu ja ulostyöntövaihe alkaa, kun 
allantois- eli uloin sikiökalvo puhkeaa ja � 15 litraa 
sikiövettä valuu ulos. 

–   Varsa pääsee työntymään kohdunkaulaan ja stimuloi 
oksitosiinin ja prostaglandiinin eritystä ja työntöpoltot 
alkavat (Fergusonin refleksi). 

–  Tavallisesti noin 5 minuutin sisällä tulevat varsan 
sikiökalvot eli vaalea amnionkalvo näkyviin.  

–  Yleensä varsa syntyy etujalat edellä, toinen jalka vähän 
edempänä toista. Tämä helpottaa synnytystä, koska 
varsan lavat tulevat vähän eri aikaan tamman lantio-
onteloon.  

Normaali synnytys 

–  Ulostyöntövaiheen lopussa varsan takajalat 
voivat jäädä tamman emättimeen ja 
napanuora on vielä ehjä. Tammaa ei tule tässä 
vaiheessa häiritä, sillä verenkierto tamman ja 
varsan välillä jatkuu 

–  Ulostyöntövaihe kestää keskimäärin 5-20 
minuuttia.  

–  Tavallisesti varsa rikkoo amnionpussin itse 
etujaloillaan, mutta valvomattomassa 
synnytyksessä on vaara, että varsa tukehtuu 
amnionkalvoon.   

–  Työntövaihe saa enintään kestää 30 minuuttia! 
 

Dystokia	eli	synnytysvaikeus	

• Tammasta	johtuva	
–  �red	bag��	
–  Kohdun	torsio	
–  Prepubic-jänteen	repeämä	
–  Hydroallantois	

	
• Varsasta	johtuva	

– Väärä	asento	
– Epämuodostuma		
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Huolestu	jos:	

• Ykkösvaihe	pitki\yy,	
tammalla	ähkyoireita	

• Kakkosvaihe:	
• Pitki\yy	
• Ei	etene	
• Red	bag	-	kiire!	
• Tamma	ähkyssä	
(makaa	selällään	
tms)	

Dystokia	

• Yksi	harvoja	todellisia	hätätapauksia	
hevosella:	

• Varsa	kuolee	nopeasV	synnytyskanavaan	
• Voimakkaat	kohdun	supistukset	
• Pitkät	raajat	ja	kaula	
• HelposV	vahingoi\uva	synnytyskanava	
• Keisarinleikkaus	vaaVi	sairaalaolosuhteet	
• Harvoin	todellinen	synnytyspol\ojen	
heikkous	

”Red	bag”	

• punainen	allantokorion	
näkyvissä	valkoisen	
amnionkalvon	sijaan	

• Istukka	irronnut	
kohdusta	>	varsa	ei	saa	
happea	

• KIIRE!!		
• Kalvo	revi\ävä	rikki	ja	
varsa	kisko\ava	ulos	>	ei	
ehdi	odo\amaan	apua	

VARSAN	ELVYTYS	DYSTOKIAN	
YHTEYDESSÄ	

• Kalvojen	poisto	sierainten	edestä.		
• Pyyhekuivaus	
• Mekoniumin	tahrima??	

•  IdeaalisV	hengitysVet	pitäisi	puhdistaa	jo	kun	varsan	pää	
ulkona	vulvasta,	ennenkuin	varsa	hengi\ää	ensimmäisen	
kerran		

• (IdeaalisV	myös	henkitorvesta)	
• Huom!	Nämä	varsat	tulisi	aina	kulje\aa	sairaalaan	vaikka	
vaiku\aisivat	täysin	terveiltä	–	kiire!	

Vastasyntynyt	varsa	vaatii	elvytystä	jos:	
	

• Haukkoo	henkeä	yli	30	sekunnin	ajan		
• Varsa	ei	hengitä/sydän	ei	lyö	
• Sydämen	syke	on	alle	50	ja	laskee	
• Varsalla	on	hengitysvaikeus	

ELVYTYS	ABC	
• Tunnista	elvytyksen	tarve	

• Varsan	ase\elu	(kova	pinta,	kyljellään)	
• Toimi	ripeäsV	
• Hengitysteiden	tarkistus	ekana,	aloita	venVlaaVo	vauhdilla	10/
min	EI	NOPEAMMIN	

• Puhalla	sieraimeen,	tuki	toinen	
–  Varsan	kaula	suorana	

•  Aloita	paineluelvytys	min	100/min	
• “käytä	voimaa”	

• Jos	mahdollista	vaihda	tekijää	2	min	välein	
• Jos	olet	yksin?	

–  30:2	suhde	
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VARSOMINEN	AIEMMIN	KUIN	
OLETETTIIN:	

•  Varsan	kypsyysasteen	arvioiminen	
– Keuhkot:	röntgenkuva	ja	valVmohappi	
– Laskimoverinäyte:		

•  Neutrofiili-lymfosyyh-suhde	
•  Tulehdusarvot	sulkemaan	pois	muu	vakava	
sairaus	kuten	sepsis	

– Röntgen:	pikkuluiden	luutuminen;	kinner	
(sivukuva)	ja	etupolvi	(dp	kuva)	

VARSOJEN	RYHMITTELY	

•  Varsat	voidaan	jakaa	3	ryhmään	
1.	Terveet	varsat	
2.	Riskivarsat	
-  Päällisin	puolin	terveitä	mu\a	

-  Tammalla	aiemmin	sairas	varsa	
-  Epänormaali	'ineys	
-  Epänormaali	synnytys	

3.	Sairaat	varsat	

2-4-6-SÄÄNTÖ	VANHENTUNUT?	

–  Synnytyksen	II	vaihe:	16.7	min	
•  >	40	min	merki\ävä	riski	

–  Syntymästä	seisomiseen	49.2	min	
•  >	60	min	riski	

–  Syntymästä	imemiseen	111.7	min	
•  >120	min	riski	

– Mekonium:	30.8	min	
•  Varovainen	peräruskeiden	kanssa:	
	hyperfosfatemiariski	

–  Virtsaaminen	
–  Jälkeiset	15	-	60	min	

•  Normaali	paino	11%		

McCue	PM	and	Ferris	RA	(2012):	ParturiVon,	dystocia	and		
foal	survival:	A	retrospecVve	study	of	1047	births;		
Equine	Veterinary	Journal	44,	Suppl.	41	22–25	

Normaali varsa 
 

•  Spontaani hengitys minuutin kuluessa 
•  Hengitystiheys 60-80/min 1. tunnin ajan, sen 

jälkeen 30-40/min 
•  Syke 60/min, nousee 70-100/min 1. päivän aikana 
•  Ruumiinlämpö 37.8 – 38.9°C 
•  Limakalvot vaaleanpunaiset, kosteat 
•  Raajat ja korvat lämpimät 

Normaali varsa: käyttäytyminen 

•  Seisoo tunnin kuluessa syntymästä 
•  Pirteä, vastustelee kiinnipitämistä, etsii utaretta 
•  Imurefleksi 5-10 minuutin kuluessa syntymästä 

–  Häviää ensimmäisenä sairaalla varsalla 
•  Imee tammaa 2 tunnin kuluessa  

–  Jos yli 3 tuntia imemättä vaatii apua 
•  Nousee imemään 2- 4 kertaa tunnissa 
•  Nukkuu makuulla 

Normaali varsa 
 

•  Napa kuivuu ja irtoaa viikon kuluessa 
•  Ulostaa pikikakkaa (mekonium) ensimmäisten 12 

(24) tunnin aikana (norm 30 min kuluessa) 
–  Pikikakka on tummaa, kovaa ja kuivaa normaaliin varsan 

ulosteeseen verrattuna 
•  Virtsaa: 

–  Oriit keskimäärin 6 tunnin kuluessa syntymästä, tammat 
11:n 

–  Jos ei virtsaa ensimmäisen 12 tunnin aikana: rakko-
ongelmat vs ei riittävästi nesteitä. 
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Miten toimia varsomisen 
jälkeen? 

•  1. Terve varsa: seuranta (IgG) 
•  2. Riskivarsa:  

–  Yleistutkimus syntymän jälkeen 
–  Verinäytteet (tulehdusarvot ja kreatiniini) 
–  Snap IgG yli vrk ikäiseltä 
–  Profylaktinen antibioottihoito (?) 

•  3. Sairas varsa: kotihoito vai klinikalle? 

SAIRAALAHOIDON	TARPEEN	ARVIOINTI	

”Kaikki	jotka	eivät	seiso	ja/tai	ime”	

SAIRAALAHOIDON	TARPEEN	ARVIOINTI	

•  HAPPI	
•  NESTEET	JA	RAVINTO	
•  KIRURGIA	
•  TEHOHOITO	
•  KOHTAUSTEN		
KONTROLLOINTI	
•  EPÄNORMAALI	SYNNYTYS	

TUKIHOITO	

•  Tarvitsee	apua	ylösnousemiseen/		
nukkumaan	menemiseen	
•  Ma\ovarsa		

– VaaVi	tehohoitoa	

Varsa kunnossa mutta tamma ei 

•  Jälkeisten jääminen 
•  Kohtutulehdus 
•  Verenvuoto 
•  Ähky 
•  Repeämät 
•  Prolapsit 

Jälkeisten jääminen 

•  Yleisyys 2-10 % 
•  Jälkeisten pitäisi tulla tunnin kuluessa 

synnytyksestä (max 3h) 
–  Tarkista ovatko kokonaiset 

•  Komplikaatiot: kohtutulehdus, endotoksemia, 
kaviokuume 

•  Kohtuhuuhtelu jos jälkeiset olleet sisällä >6 tuntia 
•  Voidaan joutua toistamaan 2-3 kertaa päivässä 

–  Klinikalle? 
•  Mikäli jälkeiset eivät irronneet 6-8 tunnin kuluessa 

on kohtutulehduksen hoito aloitettava 
–  Antibiootti ja tulehduskipulääkitys 
–  Huuhtelu  
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Verenvuoto 

•  Kohdun verenvuoto, synnytyksen jälkeiset 
ähkyt ja kohdun repeämä yleisimmät 
kuolinsyyt juuri synnyttäneillä tammoilla 

•  Monta kertaa varsoneet 
•  Huom! Voi vuotaa jo ennen varsomista 
•  Vuotaa 

– Vatsaonteloon 
– Kohdun leveään ligamenttiin (hematooma) 

Tamma ei tuota maitoa 
•  Ensikertalaiset 
•  PPID-hevoset eli pergolide-lääkityksellä olevat 
•  Aliravitsemus 

–  Energiantarve kasvaa  
huomattavasti: 
–  500 kg hevonen 

•  Normaalisti: 15-20 Mcal/vrk  
riippuen liikunnasta 
•  Tiine: 16.7-21.4 Mcal/vrk 
•  Tiineen tamman erikoistarpeet ovat lisääntynyt kalkin, fosforin ja D-vitamiinin 

tarve varsan luiden kehittyessä ja E-vitamiinilisän tarve kasvavalle lihaksistolle 
•  Imettävä: 32 Mcal/vrk 

•  Vakava sairaus, stressi? 
•  Riittämätön vedensaanti 
  

TAMMAN	JA	VARSAN	VÄLISET	
ONGELMAT	

•  Tamma	pelkää	varsaa	
•  Tamma	ei	kiinnostunut	varsasta	
•  Tamma	ei	anna	imeä	
•  Tammalta	ei	tule	maitoa	
•  Tamma	on	vihainen	varsalle	
•  Tammaa	ei	ole	

NORMAALI	LEIMAUTUMINEN	

•  NormaalisV	tamma	lepää	5-20	minuuha	synnytyksen	jälkeen	
minkä	jälkeen	se	nousee	ja	on	heV	kiinnostunut	varsasta	ja	
jälkeisistä.		

•  Tammat	usein	nuolevat	ja	haistelevat	jälkeisiä	mu\a	vain	
hyvin		harvoin	syövät	niitä.	Mitä	jos:	
–  Puu\uu		osa?	
–  Ei	löydy?	

•  Tamman	ja	varsan	välistä	suhde\a	emä	vahvistaa	nuolemalla	
varsaa	ja	haistelemalla	erityisesV	turpaa	sekä	
perineaalialue\a,	varsinkin	varsan	imiessä.		

•  Varsan	noustua	ylös	ja	hakeutuessa	ensimmäistä	kertaa	
nisälle	jotkut	tammat	väistävät	varsan	imemisyrityksiä	

Tamma	ei	kiinnostunut	varsasta	
	

•  Jotkut	tammat	eivät	osoita	minkäänlaista	
kiinnostusta	varsaa	kohtaan	

•  Useimmiten	syynä	on	joko	tamman	tai	
varsan	sairaus.	

•  Suhde\a	voidaan	yri\ää	elvy\ää	viemällä	
tamma	hetkeksi	pois	varsan	luota	tai	
viemällä	tamma	ja	varsa	ulos	tarhaan	jossa	
tamma	näkee	muita	hevosia	lähellä.		

Tamma	pelkää	varsaa	
	

•  Yleensä	ensi	kertaa	synny\ävä	tamma		
•  VaaVi	eläinlääkärin		

–  rauhoituksen	
•  Rauhoi\avat	ravintovalmisteet?	

– Mahd	jatkossa	
– Zylkene.	
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Tamma	ei	anna	imeä	
	

•  Syynä	yleensä	kipu	
–  kohtutulehdus	ja	arat	nisät	

•  Tulehduskipulääkitys	
•  Haudutus	lämpimillä	pyyhkeillä	tai	kumihanskoilla	
•  Välillä	tammat	kestävät	tässä	vaiheessa	paremmin	
lypsämistä	kuin	imemistä.	Tällöin	kanna\aa	
ohjeistaa	omistajaa	lypsämään	tamma	ja	
juo\amaan	varsaa	tuhpullosta	nisien	lähe\yvillä	
jo\a	varsa	ei	menetä	kiinnostustaan	nisään.	Tämä	
ongelma	menee	yleensä	ohi	muutamassa	
päivässä.		

Tamma	on	vihainen	varsalle	
	

•  Harvinainen	
•  Usein	hengenvaarallinen	varsalle	
•  Vaihtoehdot:	

– Keinoemo-protokolla	(ei	useinkaan	auta)	
– Keinoemo	
– Orpovarsa	

Tammalta	ei	tule	maitoa	
	

•  Maidontuotannon	indukVo/lisääminen	
1.  Domperidoni	(MoVlium	50	mg	tableVt)	

kunnes	maidontuotanto	rii\ävä,	enintään	3	
viikon	ajan	+	altrenogesV		(Regumate	2.2	
mg/ml)	viikon	ajan	

2.  Jos	domperidonia	mahdoton	saada:	sulpridi	
(Suprium	200mg	tableVt)		

3.  Huom!	Sairaalla	tammalla	kanna\aa	
varautua	etukäteen!	

Orpovarsa	

•  Tammaa	ei	ole	
•  Ideaalisinta	hankkia	keinoemo	
•  Vaikka	kasvatus	orpovarsana	
èhevoskaveri	

	

KEINOEMON	KÄYTTÖ	

Hevosmiehet	Vetävät	paljon	konsteja	joilla	
keinoemo	saadaan	luulemaan	varsaa	
omakseen.	Olen	itse	käy\änyt	paljon	ja	
kovasV	mieltynyt	seuraavaksi	esite\yyn	
metodiin	jota	jatkossa	kutsun	
keinoemoprotokollaksi.	Se	on	ollut	minun	
käsissäni	äärimmäisen	toimiva	ja	kaikkein	
turvallisin	tapa	tutustu\aa	keinoemo	ja	
varsa	toisiinsa.		

Tamman	valinta	ja	varsan	valmistelu	
toimenpiteeseen:	

	
•  Ennen	keinoemoon	tutustu\amista	varsaa	kanna\aa	

paasto\aa	2-4	tunnin	ajan		
•  TyypillisesV	varsalle	kelpaa	mikä	tahansa	keinoemo.		

–  myös	vuohenmaitoa	suoraan		
•  Ideaalikeinoemo	on	varsansa	juuri	mene\änyt	tamma	

–  Kuitenkin	mikä	tahansa	tamma	käy		
•  Varsa	tarvitsee	hyvälaatuista	ternimaitoa	ensimmäisten	12	

elintunnin	aikana	tai	vastaavasV	plasmaa	vasta-ainetason	
nostamiseksi	rii\ävälle	tasolle.	
–  emästä	jos	mahdollista	tai	käy\ää	pakaste\ua	ternimaitoa	eri	

tammasta.	
–  Ternimaidon	laatu		ja	määrä	
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LISÄKSI	

-	Tammalle	tulehduskipulääkitys,	esim	
meloksikaami	
-	Varsalle	ternimaito	tai	plasma	ja	
tetanusrokote	sekä	-seerumi	jos	ei	saanut	
ternimaitoa	

ORPOVARSAN	HOITO	

•  Kaikenlainen	ihmiskontakV	tulee	pitää	minimissä	
•  Varsa	tarvitsee	maitoa	10%	elinpainostaan	
ensimmäisenä	päivänä	(eli	50kg	painava	varsa	
tarvitsee	5	litraa	maitoa)	ja	määrä	nousee	10	
päivän	aikana	25	prosenhin	

•  MaidonantoVheys	1-2h	ensimmäiset	2h	>	4	tunVa	
2	viikon	ajan	>	6h		

•  Maitoa	varsa	tarvitsee	ideaalisV	4	kuukauden	
ikään	asV	ja	minimissään	2	kuukauden	ikään	asV.	

•  Tammanmaidon	jälkeen	seuraavaksi	paras	
vaihtoehto	on	ruokkia	varsaa	maitoseoksella	
jossa	on	puolet	vuohenmaitoa	ja	puolet	
tammanmaidonkorvike\a	

•  Maito	tulee	aluksi	lämmi\ää	37	asteiseksi		
•  Lehmänmaito	ei	sellaisenaan	sovi	varsalle	
•  Varsalle	kanna\aa	mahdollisimman	aikaisin	
alkaa	tarjota	muuta	ruokaa;	maitopelleVt	

•  Ongelmallisimpia	1-2	kk	ikäisenä	orpoutuvat	
varsat	

KIITOS!	

•  Riskiraskauden	huomaaminen	tärkeää	
•  Tunne	normaalin	varsomisen	piirteet	–	reagoi	
nopeasV	jos	epänormaalia	

•  Tunne	normaali	vastasyntyneen	varsan	käytös	
–	ripeys	hoidon	alussa	ensiarvoisen	tärkeää	

•  Makaava/ei	juova/kohtauksia/	
pikikakanvärjäämä	>	nopea	hoito	elintärkeää	
Älä	jää	yksin	–	päivystys	avoinna	24/7	


