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Ret basalt er en bandage jo et tyndt stykke
staf af lidt varierende l<engde, hvilket i
sig selv g0r egenskaberne for disse ret be-
gr;:ensede. Egenskaberne er begr;:enset til
at holde eksempelvis omslag om et givent
omrade, beskytte omridet omkring kode
og pibeknoglen samt ikke mindst at tilfreds-
stille rytterens udstyrstrang.

Bandager er rent faktisk uundv;:erlige i
forbindelse med skader, hvor de i h0j grad
anvendes til at holde forbindingsmateriale
pa plads ved sar eller k0lende/varmende
omslag ved slag og overbelastninger.

Bondager og sor
I forbindelse med sar, hvor v;:evetunder hu-
den er blottet, 0nsker man dels at mindske
en yderligere forurening af saret men ogsa at
danne det milj0 omkring saret, saledes selve
sarhelingen accelereres. At sar skal have luft
er en gammel misforstaelse, som i dag er ar-
sag til mange tilf;:elde afkompliceret sarhe-
ling med eksempelvis dannelse af excessiv
r0dt arv;:ev (granulationsv;:ev) eller infek-
tion. Det er vigtigt at forsti, at selve huden
bestar af et relativt tykt lag af d0de hudceller
dern;:est et lag af forhomede celler og til sidst
det delende cellelag med en underliggende
basalmembran, hvor disse sidder fast. Denne
konst.ruktion giver det underliggende v;:ev
den forn0dne modstand mod udt0rring,
uv-Iys, infektioner men danner samtidig
det optimale milj0 i form af optimal fugtig
samt iltm;:etning. Ved blottet underhud vii
del' opsti udt0rring samt et uhensigtsm;:es-
sigt h0jt ilttryk, hvor dele af de celler der
skulle gendanne huden d0r hen. Ved brug
afbandager og forbindingsmaterialer opnas
den optimale fugtighedsgrad. ilttryk og pH,
hvilket ubetinget giver den hurti te heling
samt bedste kosmetiske re ultat. I tilf;:eldeaf
sar anbefales det at komakre d~TI;:egemed
henblik pa rad og vejledning med eventuel
syning, forbinding ou amibiotikaterapi.

I mange tilf;:elde er en og:e' blodcirkula-
tion 0nskelig. Dette er bade rilf;:eldet ved sar
men ogsa i de tilf;:elde.· r' _ten har en
nedsat perifer bl eller lymfe-



.•. Vedh0jere springklasser samt ved springning i terrcenetstiger risikaen for at hesten rammer sig sell/,hvarved
brugen of gamacher, bondager ag k/akker b/iver berettiget.

drxnering. Nedsat perifer blodcirkulation
eller Iymfedrxnering kan vxre momentane
ved eksempelvis foderskift, virusinfektioner
eller anden sygdom, eller de kan vxre ved-
varende ved heste pa staid eller som status
efter en tidligere Iymfekarbetxndelse. En
del heste hxver op omkring kode og pibe
ved opstaldning, da den naturlige cirkula-
tion afblod og ikke mindst Iymfe mindskes
ved den manglende bevxgelse. De fleste
heste hxver dog kun op i sa ringe grad, at
dette ikke har nogen betydning for hesten,
og selve hxvelsen vii vxre vxk efter kort tids
ridning. I aile tilfxlde vii bandager ved en
lokal temperaturstigning give en I1lgetblod-
cirkulation og dermed nedsat ophobning af
vxske i underhuden.

Bondager og omslag
I tilfxlde af et akut slag forekommer der ofte
en akut hxvelse, som i aile tilfxlde skyldes
bll1ldning samt en dilatation afblodkar. Det
anbefales i sadanne tilfxlde at anvende ban-
dager med vekslende koldt og varmt om-

slag, hvor del' veksles hver anden time me 1-
lem omslagene i de fl1lrste48 timer. Herved
mindskes evt. bll1ldning og inflammationen,
hvorved selve udsivningen af vxske og der-
med selve hxvelsen minimeres. Det skal i
forbindelse hermed understreges, at der ved
kl1lling med is ikke ma placeres is direkte
pa huden, da dette kan give overfladiske
forfrysn inger.

I tilfxlde af stl1lrretraumer, hvor del' fore-
kommer knoglebrud eller mistanke herom
anvendes bandagering med stor polstring
samt skinner. Herved immobiliseres benet
og selve bruddet stabiliseres indtil eventuel
palxgning af gips eller indoperation af
skruer og evt. skinne.

Gamacher og bondager
Udover anvendelsen afbandager pa staid an-
vendes bandager i stigende om fang ogsa un-
der ridning. Forklaringen pa brugen afban-
dager under ridning kan findes i rytterens
I1lnskeom at forhindre hesten i at ramme
sig selv, en misforsraet tro pa at en bandage
kan stl1lttesenerne mod overbelastning samt
mest af alt rytterens udstyrstrang. Som alter-
nativ til bandager anvendes ogsa forskellige
fonner for gamacher og klokker.

I de tilfxlde, hvor brugen skyldes I1lnsket
om at beskytte sin hest, vii bandager og ga-
macher udelukkende beskytte de meget
overfladiske strukturer med hud, underhud,

<Ill Bondager ag gamacher beskytter udelukkende de
meget averf/adiske strukturer med hud underhud de
to gaffelbOndsgrene ag den overfladiske b0jesene.
Det er ikke dressurheste, der er i st0rst risiko. Blev
dressurheste vurderet at vcere i risiko, ville man nok
have svcert ved at bevare reg/en mod at have banda-
gerjgamacher po ide st0rre klasser.

de to gaffelbandsgrene og den overfladiske
bl1ljesene.I denne sammenhxngvil det vxre
naturligt at skele til hestens brug, hvor det
naturligt nok ikke er dressurheste, del' er i
stl1lrstrisiko. Blev dressurheste vurderet at
vxre i risiko, ville man nok have svxrt ved at
bevare reglen mod at have bandager/gama-
cher pa ide stl1lrreklasser. Ved hl1ljerespring-
klasser samt ved springning i terrzenet stiger
risikoen for at hesten ram mer sig selv, hvor-
ved brugen af gamacher, bandager og klok-
ker bliver mere berettiget. At kunne stl1ltte
senerne ved brug af bandager og specielle
gamacher ma betegnes som en overvurde-
ring af disses egenskaber. Rent fysisk kan et
stykke stof ikke opna den egenskab at give
I1lgetholdbarhed af sener, fordi det vikles om-
kring senerne. Dette skal jo netop ses i Iyset
af, at krzefterne del' pavirker senerne skyldes
anslagskraften af 500 kg, hvor et stykke stoff
gamache placeret vinkelret pa denne kraft
umuligt kan pavirke denne. Klokker/boots
giver ogsa en beskyttelse af de overfladiske
strukturer, som dog er begrzenset til huden
i balleomradet og kronranden.

StaId bondager
Staldbandager ma ikke bruges ukritisk,
da der kan opsta hudproblemer som fl1llge
heraf. Nar bandager palzegges hesten, giver
den forl1lgedevarme og den hl1ljerefugtighed
herunder bedre vzekstbetingelser for bak-
terier og andre mikroorganismer. Herved
kan den naturlige bakterieflora forskubbes
og i nogle tilfzelde vii en samtidig irritation
af huden give anledning til en overfladisk
hudinfektion (muk) med enten bakterier,
svampe og/eller skabmider.

Brugen af klokker/boots giver rent faktisk
i mange tilfxlde en hudirritation i kode-
bl1ljningen, selv i de tilfzelde, hvor de kun
kortvarigt bruges under ridning/fold. Dette
skyldes, at stort set aile klokker har en kant
liggende i kodebl1ljningen, hvor del' under
ridning/fold vii samle sig sand ete. som sam-
tidig med bevzegelsen i kodebl1ljningen kan
give en betydelig hudirritation. Tilsvarende
gl1lrsig gxldende ved gamacher/bandager,
hvor sand/jord kan szette sig mellem disse
oghuden.

Skader efter bandagering
Ved brug af bandager pa savel staid som
under ridning er det afgl1lrende, at perso-
nen del' palzegger disse har tilstrxkkelig
erfaring, da en stram eller forkert anlagt
bandage kan give anledning til betydelige
trykninger i huden. I andre tilfzelde er det
lykkes hesten at stramme dele af bandagen
i forsl1lgetpa at bide denne af.

Udover brugen i forbindelse med skader/
sar skal brugen af bandager pa savel staid
som under ridning overvejes med hensyn
til fordele og ulemper. Hzever hesten kun
lidt op i benene pa stald skal man overveje
at undlade bandagerne, da hesten ret beset
ikke har gavn af disse. Under ridning samt
pa fold bl1lrbrugen af bandager, gamacher
og klokker ligeledes overvejes og mest af alt
ud fra hestens brug (dressur kontra terrxn-
springning) - del' er ikke mange zebraer 1..
med bandager og gamacher! ..,.


