
Dixi - welshponny med svir bronkit
Ann- B r it t B o lin d er, d ip I o m er ad dj urho meo p at, Bj uv

Jag fick ett samtal frin Kerstin, som av en hiin-
delse hittat mig pi niitet. Hennes ponny, Dixi,
hade mycket svir bronkit och de hade fitt en
vecka pi sig att viinda fdrloppet, annars ridde
veteriniiren till avlivning. "Kan du hjrilpa mig", sa
Kerstin. "Jag kommer sd fdr vi resonera lite och
jag fdr bilda mig en uppfattning om Dixi", sa jag.
Niir jag kom stod Dixi i stallgingen och det sig ut
som att hon hickade. Hennes andning var mycket
ytlig och hon hoppade till for varje andetag. Niis-
borrarna var uppspdrrade och dgonen stora och
svarta. Bide Dixi och vi miinniskor kiinde ingest.
Men, jag sig nigot i hennes 6gon som gjorde
att jag Zindi ville ge homeopatin en chans. Hon
verkade ha livsgnista och vilja, den lilla ponnyn.
Dixi 2ir welsh, 122 cm hdg, skimmel och 12 6r
gammal.

Hennes besviir borjade i december 2006. Hon hade
hosta, tung andning och en 6vre varig luftviigsinfek-
tion. Hon hade blivit spolad tvi ginger i luftviigarna.
Nu hade problemet satt sig i lungoma. Rcintgen visade
att lungorna hade blivit fdrstorade. Hon fick inte upp
slemmet ntir hon hostade. Hennes niisborrar utvidsa-
des nir hon hade andningssvirigheter.

Hon har spatt p6 bida bak, hdger utliikt och vtinster
si gott som ocks6. Bdrjade troligen i hriger bak.
Hon har lite dgonproblem, mest pi morgonen, med
lite gult var.

Hon mir bdttre av frisk luft och sdmre av regn. I
regn andas hon tyngre och hostar mer. Hon har flttt
Ventipulmin och cortison. Hon har fbtt Bricanyl sedan
december 2006, i princip utan uppehill. I april var hon
si gott som frisk. Men sedan borjade hon andas tungt
igen och har gjort si i ca tvi minader.

Mentalt kunde hon vara lite "bitchig" och svir att
finga. Hon kunde bide bita och sparka ndr andan frill
p6. Reserverad fdr nya m2inniskor. (Matte beskrev
hennetomsomelak. )

Hon 6r en mycket klok ponny. Hon iir tiinkt som
korhist nu och det har varit latt att kora in henne.
Tdvlades i bide hoppning och dressyr tidigare och
hon kunde vara het och rusa. Vill alltid sdra sitt biista.
Alskade hoppning och hoppade lattl,20 cm h6ga
hinder. Sniill vid ridning, men snabb. Sliingde aldrig
av nigon. Lite stel i hdger sida och gick gdrna med
huvudet 6t vdnster niir de fick henne.

Inga problem med attvara ensam. Inte nervds. Hon
hade varit med pi julskyltningens ponnyridning, f6na
iret, och tyckte det var kul. Hon iir inte liittstressad.
LAfi aff lasta och stflr kvar lugnt i transporten.

Tuff, man miste sdga till pi skarpen vid tillsiigelser.
Hon vill vara hdgst i rang. Hon kor med den andra
ponnyn och harjagat hlstar ur hagen (genom stake-
tet). Hon vill gi forst vid uteritt, lven om det iir stora
halvblod med.

Kiinslig mage och blir liitt 16s i magen. Hon titer allt
utan problem. Medicin har inte varit nigra problem.
Inga ffingkiinningar, men har munkorg ute ftjr att hilla
sig lagom i vikt.

Hon iir nyfiken och vill ha koll pi allt. Inga riidslor.
Alskar vaffen. Gillar att plaska i vattenhinder t ex
och simmar giima i havet. Alskar att bli pysslad med.
Hon har mjuk, fin pitls. Inga andra sjukdomar, inga
hovproblem. Mycket renlig i boxen. Lite durig vid
brunst. Har iinnu inte haft ftil.

Jag tittade pi hur hon uppftirde sig i hagen, med den
andra ponnyn, funderade lite pi hennes personlighet
och bestiimde mig f<ir Lycopodium.

Den 30 augusti fick hon Lyc D30 och Kerstin skulle ge
det i 3-5 dagar. Den 31 augusti fick jag fdljande mail;"Detta krinns nristan lite kusligt, att saker kan hrinda
bara efter en dos. Tyckte redan i morse att Dixi sdg
piggare ut, men min man ddmpade mig lite och sade
att det cir kanske fdr att jag vill tro. Men, ikvrill kom
hon travande nrir jag kallade pd dem i hagen. Det har
hon inte gjort pd i alla fall en mdnad....Andningen
lugnare, fortfarande mycket tung och lite vcisande,
men ncisborrarna inte fullt sd stora"

Niista dag kom detta mail; "I morse krafsade Dixi
med hovarna i boxgolvet och vdntade otdligt pd att
fd komma ut,. Vril ute drog hon en repa ochfor ivrig
i galopp. Vad hrinder?? Kommer vi att rdka ut fdr ett
rejdlt bakslag? "

Kerstin tir en dr<im-matte som troget mailade mig
niistan varje dag med rapporter om Dixis hiilsoliige.
Den 6 september fick Dixi Lyc D 200. Det var ju lite
panikliige, eftersom vi hade veteriniirens dcjdsdom
hlngande 6ver oss och jag pushade mer iin vad jag
skulle gjort annars. Dixi hade gfltt tillbaka lite och jag
ville f6 en reaktion. Den 7 september var hon redan
piggare och galopperade Kerstin till m6tes.


