Info
December 2014

Operation for brok

Organisering

Brok fylder i vores fælles dagligdag. Brok er
til besvær ved håndtering, salg og transport. I
veldrevne besætninger kan brok være den
største enkeltårsag til aflivning. Brok passer
til sit navn! Nu tilbyder vi en løsning på
problemet - vi gør brok til en opgave.

Rent praktisk vil vi etablere et lille
operationsteam, der kan løse arbejdet
rutineret og effektivt. På faste ugedage
vil vi afvikle operationer inden for et
passende geografisk område og
naturligvis tage hensyn til sundhedsstatus
i besøgsrækkefølgen.

Over tid er grise med brok blevet opereret på
staldgangen, med eller uden bedøvelse af
kloge koner, mænd og dyrlæger.

Ring til os eller tag emnet op med din
dyrlæge ved næste besøg.

I dag har vi godkendte bedøvelses midler,
med angivelse af slagtefrist, velegnede til
svin og til rimelig pris pr. kg dyr. Vi kan
operere lovligt og ansvarligt overfor såvel
forbrugere som grise.

Årsmøde 2015

Hvilke grise er velegnede til operation:




Brokgrise på 8-15 kg – maks. 20 kg
Rene grise uden infektion i huden
Raske sunde grise – uden misfarvet
broksæk.

Krav til operationslokale og medhjælp:





Bord /overdækning der kan rengøres
Lokale uden væsentlig støvbelastning
Godt lys /arbejdslampe
Vandhane/håndvask eller rene
spande

Vi stiller op med bedøvelse og det
nødvendige udstyr, som er rengjort og
steriliseret.
Dyrlægen har brug for en kvik medhjælper,
som henter og gør grise klar til operation, og
som lægger dem tilbage i en lun velstrøet sti.
Opfølgning
Vi øremærker grisene i forbindelse med
operationen for at samle viden om, hvor
mange der når frem til salg eller slagtning
samt om eventuelle komplikationer til
operationen.

Har du tilmeldt dig og sat kryds i
kalenderen?
Det er på Sørup Herregård, tirsdag den
27. januar. Vi skal høre om








Klamydia – 50 % af ufrivilligt
barnløse kvinder skyldes
Klamydia. Hvordan forholder det
sig for søer?
Diarre fra fravænning til slagtning hvad gør vi ved det - hvad koster
diarre - hvorfor får grisene diarre?
Mælkefodring i farestalden, hvad
skal det gøre godt for?
Slagtesvineprojekt i stor skala –
hvem vil nu sætte penge i det!
Og endelig skal vi høre historien
af den mand, der vågnede op som
halv mand og blev til et helt
menneske.
***
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