
OXINE® AH - Bekjempelse av Sur Stråle

Oxine® AH til desinfisering i forbindelse med hovpleie av ”Sur Stråle”
Mange tror at Sur Stråle [SS] er en harmløs tilstand, men det er ikke tilfelle. SS er som en tikkende bombe som på kort tid kan gjøre mye skade. 
Det som skjer er at man får en hurtig nedbrytning av strålehornet i hoven. Dette gir såre stråler og nedsetter hov kvaliteten når hesten prøver å 
lande med tåa først for å unngå sårheten. Dette setter hovens støtdempende system ut av funksjon. 
Resultatet er en overbelastning på foten som vil kunne utvikle seg til alvorlige belastningsskader.

ÅRSAKER
SS oppstår ofte ved feil hovpleie eller at hesten står på fuktig og uhygienisk underlag. Vått strø pakker seg i hoven og forhindrer at strålen får luft, 
og den angripes lettere av uønskede bakterier. Det kan også oppstå sur stråle som følge av manglende beskjæring slik at hesten får for lange høver 
og det ikke blir press på strålen.

BEHANDLING MED OXINE® AH
OXINE® AH [AH står for Animal Health] er et av markedets mest e� ektive desinfiseringsmiddel.
Selv ved svært lave konsentrasjoner bryter OXINE® AH ned de fleste sykdomsfrembringende bakterier, sporer og virus.
OXINE® AH er en væske hvor klordioksid gass [ClO2] er løst i en natrium løsning. Konsentrert OXINE® AH består av 2 % ClO2 som er løst i 98% 
saltvann.

Etter behandlingen (bildene under) ga hestens eier denne tilbakemeldingen:
Jeg har fått erfare at det er mange biter som skal pusles riktig for at en hest skal være velfungerende, og ikke minst erfart hvor mye friske stråler 
har å bety!

Om man har hesten med eller uten sko må strålene være sunne, men med en barfot hest merkes det veldig fort om strålene ikke er ok.

Egen erfaring var at jeg merket at hesten ikke hadde lyst til å tråkke til hverken på grov grus eller dyp sand. På asfalt og harde jorder gikk hesten 
fint.
Fra å ha hatt fin landing med hel først - ble det nå litt mer tålanding som resulterte i at træl-området i tåa ble slitt og at den også ble sårbent.

Magefølelsen begynte å fortelle meg at det var i strålen at roten til at den var øm satt, og at jeg måtte lete etter virkemiddel som tok knekken på det 
vonde i strålene. Men det måtte jo ikke ta knekken på alt!, så her kom OXINE® AH inn:

Har erfart at det etter en kur på 3 uker vokser fin sunn og ny stråle.
Den tredje uken med behandling er jeg usikker på om var nødvendig, men kanskje greit for å være sikker...
Vil nå fortsette med en månedlig ”soaking! med OXINE® AH bare sånn for sikkerhets skyld.      
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