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Sünnitusabi ja vastsündinud 
varssade esmaabi

Ulrika Tuppits, loomaarst



Verejooks häbemest tiinel märal

✤ EI VAJA esmaabi

✤ Tekib vanematel märadel varikoossetest veenidest tupe seintes

✤ Oluline on mitte sekkuda



Tiine mära esmaabi

✤ Tiine mära esmaabi ei erine mittetiine mära esmaabist, ka ravimid on 
samad 

✤ Tõsise valuga seotud seisundid harva seotud tiinusega

✤ Väldi veetustumist, stressi, “hapniku puudust”

✤ Märad ei aborteeru kukkumise ega kabjalöögi tagajärjel



Mära sünnitus
ettevalmistus

✤ Kõige tähtsam on valmistada ette puhas keskkond

✤ Kontrolli, kas häbe on kinni õmmeldud. Lase see aegsasti 
lahti lõigata, kui on õmmeldud.

✤ Kas mära laseb udarat puudutada

✤ Varu valuvaigisti, (sedatsioon?), puhtad rätikud, naba 
deso, sabaside, niit, kummikindad, ternes, puhas süstal, 
tass, kell, “pump-mask”

✤ Hangi lähima(te) loomaarsti(de) kontakt. Kõrge riski puhul 
vii mära kliinikusse.



Hydrops 
Allantois

✤ Mära kõht suureneb päevade 
kuni 2 nädala jooksul

✤ isutus, ei heida maha, ei söö, 
hingamisraskused

✤ Vajab enamasti sünnituse esile 
kutsumist mära elu 
päästmiseks, harva jääb ellu ka 
varss



Kõhuseina 
rebendid

✤ Tugev kõhualune või paikne 
turse

✤ Koolikud, veri udaras

✤ Kõõluse rebenemise korral 
mära ei liigu

✤ Ravi: toetav, kuni sünnituseni. 
Sünnitab püsti.



Märgid lähenevast sünnitusest

✤ Udara arengu algus 6 nädalat (8 nädalat, kui varss sünnib varem)

✤ Kõhualune turse  (5-10cm, mittepõletikuline)

✤ Nisad täituvad tavaliselt 24-48h enne

✤ Niude-ristluu sidemete pehmenemine



Sünnituse I järk

✤ Enamasti õhtutundidel, rahulikus keskkonnas

✤ Ka märadel vale-tuhud

✤ Mära peab saama vabalt maha heita, rullida küljelt küljele jne

✤ Kui varss sünnib sirge(te) jalgadega, oli ta elus sünnituse alguses



Sünnituse II järk

✤ Loote sõrgatsid (või põlved) läbivad emakakaela

✤ Vabanevad looteveed

✤ Algab kõhupress

✤ Mära peab saama püsti tõusta ja liigutada ennast



Sünnituse II järk

✤ Kestab kokku keskmiselt 20 minutit

✤ Esimene kabjaots ilmub 5 minutit peale lootevee 
puhkemist

✤ Mokad ulatuvad üle randmete

✤ Eemalda kohe valge lootekest ninalt

✤ Kui loote puusad on läbinud mära vaagna, mära lõpetab 
pressi ja puhkab



Normaalse sünnituse tunnused

✤ II järk algab lootevee vabanemisega (või lootekestade ilmumisega)

✤ Normaalne sünnitus mahub ajapiiridesse (30 min+lootekestad 3h) ja 
progresseerub

✤ Häbemest ilmuvad sirutatud esijäsemed, sõrgatsile järgneb loote nina



Sünnitusabi: 
lootekest ei rebene

✤ Kui looteveed ei vabane ja 
ilmub punane paun

✤ Tee kohe ise katki

✤ Olenevalt sünnituse kestusest 
vajab varss abi



Sünnitusabi

✤ Liigne sekkumine süvendab probleeme

✤ Kontrolli vaginaalselt:

✤ kui loote jalg ei ilmu 10 minutit peale lootevett

✤ ei progresseeru

✤ kabja tald mära saba pool

✤ jalad-ninad vales järjekorras ja suhtes



Sünnitusabi

✤ Korrigeeri väikesed vead tupes kiiresti ise

✤ Kui võimalik jaluta mära seni kuni saabub loomaarst

✤ Kui tõsisem häda, anna anesteetikum, kui mära pressib külili ja 
tugevalt, suru loodet tagasi ja oota abi. 

✤ Ära tõmba varssa välja! Kui tundub, et varssa peab sikutama, on 
loode või mära vales asendis



Sünnituse III 
järk
✤ See on lootekestade 

väljutamine, 30 minutit kuni 3 
tundi

✤ Kontrolli alati kõik lootekestad



Nabanöör
✤ On täheldatud 9 erinevat 

patoloogiat.

✤ Vaata üle pikkus (mitte üle 
84cm), tavalisim anomaalia

✤ Liigne keerdumine, loote 
ümber kinni jäämine, koorioni 
nekroos emaka kaela kohal = 
loote surm, kuid võib olla 
põhjus varsa patoloogiatele



Pärast rasket sünnitust

✤ Anna märale kohe mõõdukalt heina ja juua

✤ Valuvaigisti

✤ Mõõdukas häbeme turse on normaalne, võib ravida



Normaalne vastsündinu
Naba

✤ Naba on parem lasta ise katkeda, kontrollitult 

✤ Ole valmis ligeerima või lõikama, kui verejooks

✤ Vajab desinfitseerimist, alati

✤ Võib manustada mikro-lahtisteid

✤ Vitamiine, ravimeid, “boostereid” varsad ei vaja. 
Esmatähtis on hea hügieen ja kvaliteetne ternespiim



Sünnitus infektsiooni ohu korral

✤ vaktsineeri mära vahtult enne loodetavat poegimsie aega

✤ valmista ette kaks boksi

✤ pese, desinfitseeri mära  tagajalad, kõhualune ja udar enne ja peale 
sünnitust

✤ Mära saba kilekotti ja teibiga kinni

✤ ka rippuvad lootekestad võib kilekotti peita

✤ Puhasta ja desinfitseeri mära kohe peale lootekestade väljumist uuesti



Vastsündinu
20 sekundit

✤ Kui varss sündis 20 minuti jooksul, siis lihtsalt jälgida

✤ Kui ilmub nina, mis on määrdunud või kaetud mekooniumiga, 
puhastada hingamisteed enne esimest hingetõmmet

✤ Kui elutu - valmista ette elustamine (ei ole valmis tõusma rinnakule)



Vastsündinu elusatmine
Ettevalmistus

✤ 1. Kutsu kohe keegi appi

✤ 2. vabasta hingamisteed 

✤ 3. püüa esile kutsuda hingamisrefleks (hõõrumine, nina kõditamine, 
kõrv)

✤ (4. paigalda nina-neelu sond)



Vastsündinu 
elustamine:
hingamine

✤ Abiline sirutab pea, 
sulgeb söögitoru ja 
jälgib rinnakorvi 
liikumist

✤ 10-20 korda minutis

✤ Väldi liiga suurt 
õhukogust (780ml)



Pump-mask 
varsale
Näiteks Minitube



Ventileerimise lõpetamine

✤ Eemalda pump (ühenda lahti tuub) ja oota 30 sekundit

✤ Lõpeta kui:

✤ hingab regulaarselt

✤ vähemalt 16 korda minutis

✤ normaalne hingamise liigutus



Vastsündinu elustamine
Kaudne südamemassaž

✤ Väidetavalt enamasti pole südame stimuleerimist lisaks 
vaja, kui kunstlik ventileerimine olemas

✤ Alusta, juhul kui 30 sekundit peale ventileerimise algust:

✤ pulss puudub

✤ on alla 60 ja ei tõuse



Kaudne südamemassaaž

✤ 80-120 vajutust minutis (2 hingamist/15 vajutust) 

✤ Paus elustamises peab olema lühem kui 10 sekundit, ei tohi lõppeda 
enne kui pulss on 60 ja regulaarne

✤ Üle 15 minuti tagajärjetut elustamist on lootusetu



Vastsündinud varsa šokk

✤ AJU - depressioon, ei suuda lamada rinnakul, imemisrefleksi 
puudumine, vahel krambid (kõigil)

✤ VERERINGE - külmad jalad (väga paljudel)

✤ LIMASKESTAD - värvuse muutus, kuivus (enamasti)



Šoki esmaabi tallis

✤ Turvaline lamamine, hügieen

✤ Ära soojenda

✤ Vedelik (kui imemisrefleks on hea)

✤ Kutsu loomaarst



Kokkuvõtteks

✤ Võti varsa elu päästmisel on kiire sekkumine, kiire otsustamine ja 
kiire loomaarsti abi

✤ Enamasti sünnituse puhul ei päästeta mitte olemasolevaid elusid vaid 
mära reproduktiivset tervist

✤ Kõige tähtsam vastsündinu jaoks on ternes, mida jätkub tervele 
varsale 4 tunniks

✤ Vastsündinu kõikide tervisehädade ravi algab vedelikravist



Valulikud ohtlikud seisundid 
peale sünnitust

✤ Soolestikuga seotud seisundid

✤ Tupe/emaka/kusepõie osaline või täielik väljalangemine

✤ Emaka arteri rebend

✤ NB! Sünnitusvalud võivad maskeerida tõsisemaid patoloogiaid



Valutud ohtlikud seisundid peale 
sünnitust

✤ Emaka rebend (12-24h hiljem)

✤ Päramiste peetus (24h kuni ... hiljem)

✤ Emaka mittetäielik kokkutõmbumine

✤ Kaltsiumi puudus (?)



Lisa: Kuidas aru saada, et loode on 
hukkunud?

✤ Loote liigutusi ei ole näha

✤ Mära häbemest eritub nõresid

✤ Mära on haige ja palavik tõuseb


