
Equine Pain Scale

Hästens Pain Face

-Gros pain behatiour' omfattar aila iat rynliga baeendan såsom ijryerdrivna huvud-
rönh*, Jltmen, Earkanfu, sbcpan&tncd hovm, pkkatde md svansef,, matbeteeflden

(tuggar, leker med lunganfiäppama ost), striick* sigupprcpa& gänga.
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A tutoial review. E4uine l'et Education Gleuup et al,, An quine pain facc, \'eteriifiy
Anaesthede and lnalgesiq 2015, 12, fi3-il4. Illustmtor: Ändna Kintbjcr.

Bedömning av hii.stens ansiktsuttryck bör göras utan att störa hiisten.

Observera hästen systematiskt, starta med öronen, sedan ögonen, nedre

delen av huvudet och avsluta med en helhetsbedömning av ansiktsuttrycket.

I de flesta fall ses mer än ett tecken pä Pain Face när hästen har ont.
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