
Eerste Hulp Bij Ongeluk

We hebben vaak wel standaard pleisters, anti-diarreemiddelen en
paracetamol voor onszelf in huis. Maar hoe doen we dat voor onze paarden? 
Vaak gebeuren ongemakken op wedstrijd of tijdens transport. Maar juist ook 
thuis, of ‘‘op stal’’ gebeuren de meeste ongelukjes. Dan is het handig om een 
paar essentiële middelen binnen handbereik te hebben zodat jij zelf je paard 
kan helpen. Bij twijfel over ongemakken, of in heftige situaties raden we altijd 
aan om contact op te nemen met een dierenarts.

Handig om bij je te hebben! In deze EHBO ongemakken-kit zitten 
meerdere tools die handig zijn bij kleine ongelukken. Zo zit er een 
spuitje in van 5 ml en nog meer handige tools.

Meer weten?
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Deze EHBO ongemakken-kit is 
standaard uitgerust met PUUR 
Trauma, PUUR Calm en Vetramil. 
Natuurlijk kun je de kit ook 
uitbreiden naar eigen behoefte. 

Kompres Medicomp
Als een bloedend plekje afgedekt 
moet worden kan dit met een 
steriel gaasje. Hierdoor kan er 
geen vuil in de wond komen. Het 
gaasje kan goed over een plek die 
behandeld is met de Vetramil 
honingzalf.

Vetwrap
Om het gaasje op zijn plek te 
houden is het handig om er een 
elastisch verband (wrap) om te 
doen. Deze is zelfklevend, sterk en 
makkelijk in gebruik.  

Doping
Al onze producten zijn volledig natuurlijk. Voor de paardensport is het 
belangrijk dat de grondstoffen niet op de dopinglijst staan. Doordat 
de FEI lijst regelmatig wordt gewijzigd is het belangrijk deze zelf te 
checken. 

Aanvullen?
Bij dunne mest is het raadzaam PUUR Psyllium te geven. 



Onrust
Paarden zijn gevoelige dieren. Het zijn 
vluchtdieren en ze reageren daardoor snel 
op invloeden vanuit de omgeving.  Dit merk 
je aan nerveus, kijkerig gedrag en onrust. 
Maar stress kan zich ook uiten door dunne 
mest. Gelukkig kun je je paard 
ondersteunen bij stressvolle situaties. Voor 
situaties waarin je merkt dat je paard 
angstig is, kun je hem ondersteunen met 
PUUR Calm. De werkzame stoffen Avena 
sativa, Tilia en Passiflora brengen snel rust. 
Ze kalmeren en zorgen voor ontspanning. 
Ook geeft het ontspanning op de darmen. 
Ideaal om te gebruiken bij dieren waarvan 
je weet dat ze bang zijn voor transport of 
de hoefsmid. Ook een ‘musthave’ voor in de 
zadelkast. Want een stressvolle gebeurtenis 
komt vaak onverwacht. Direct starten met 
ondersteuning geeft snel resultaat en geeft 
je paard direct rust.

Beweging
Voor een soepele beweging van je paard is het voortdurend zoeken 
naar een juiste balans tussen belasting en belastbaarheid. Gaat het 
hierin mis, dan kan er een blessure ontstaan. Een paard is een schrikdier 
en door abrupt reageren op mogelijk gevaar, extra gevoelig voor 
trauma’s. 

Blessure
Tijdens een buitenrit of wedstrijd 
uitgegleden? Verstapt? Lompe beweging 
gemaakt? Balkje aangetikt? Of paarden die 
elkaar even hun plaats wijzen. Allemaal 
oorzaken van eventueel trauma. Je merkt het 
doordat je paard niet zuiver loopt. Ook kun je 
voelen dat een plek warm en soms verdikt is. 
Hier moet je snel iets aan doen. 

PUUR Trauma druppels met Arnica en Ruta, 
ondersteunt dan direct. Het is rustgevend 
voor de weefsels en zorgt ervoor dat je paard 
snel weer soepel kan bewegen.  Arnica zorgt 
ervoor dat afvalstoffen snel uit het pijnlijke 
gebied worden afgevoerd en vermindert 
zwelling. Door hier snel mee te starten zie 
je dat het ongemak niet verergert maar juist 
afneemt. Je voorkomt dus stijfheid en ander 
ongemak.

Vetramil
Een bloedend plekje door een lompe beweging? 
Gestoken of gebeten door een insect? Schrale of kale
plekken? Kriebels? Vetramil enzymrijke zalf met 
medicinale honing ondersteunt de huid optimaal. Het 
versnelt de granulatie en verzacht de huid. Omdat 
een klein ongelukje plotseling kan gebeuren is het 
handig om altijd een klein tubetje honingzalf bij de 
hand te hebben. De honing werkt zuiverend. Meerdere 
keren per dag aanbrengen is het advies. Door het 
toegevoegde Cardiospermum extract ideaal voor het 
verminderen van kriebelende plekjes.


