Berättelsen om Borax
Den elvåriga nordsvenska valacken kom in till oss på Universitetsdjursjukhuset eftersom han succesivt blivit
allt mer stel och ovillig att röra sig. Borax hade tidigare haft fång och därför stått på diet men Malin som äger
Borax upplevde att han blev mer och mer bukig trots att han blev magrare över revbenen. Han hade också
feber som kom och gick. Två veckor innan han inkom till UDS hade han behandlats för kolik hemma i stallet.
När han kom till kliniken så var han pigg, men mycket stel och ovillig att röra sig. Vid blodprovstagning visade han också tecken på infektion. Han undersöktes med bukultraljud och när man undersökte bukorganen via ändtarmen kunde man både se och känna en stor knöl i bukhålan. Veterinären misstänkte därför att det kunde röra sig om antingen en böld eller en tumör i buken. Efter
diskussion med ägaren så beslutades att man skulle utföra en bukoperation för att försöka ta reda på
om man kunde ta bort knölen eller om tillståndet var så pass allvarligt att man måste avliva Borax.
Vid bukoperationen hittades en stor böld i tarmkröset. Tarmkröset är en sorts upphängningsanordning
för tarmen. Det var även sammanväxningar mellan bölden och en stor del av tarmen. Prognosen för att
Borax skulle överleva operationen bedömdes som mycket dålig. Kirurgen Milósz Grabski gjorde bedömningen att chansen till överlevnad endast var omkring 20 procent och risken för komplikationer, om han
väl skulle klara operationen, var väldigt hög. Malin ville ändå ta chansen att få behålla sin älskade häst
ett tag till och operationen genomfördes. Vid operationen togs bölden bort och likaså delar av tarmen.
Efter operationen behandlades Borax med vanligt dropp, näringsdropp, antibiotika och smärtstillande. Mot
alla odds blev denna kämpe succesivt bättre och efter ca tre veckor fick han komma hem. Nu, fyra månader
efter operationen, hälsar Malin att han är pigg och äter med god aptit och även har börjat få utföra lite lättare
arbete. Nedan ett par bilder från operationen, på bilden längst till höger syns bölden tydligt.

