
 

 

 

H16 – Porsaiden sairaudet ja hoito 
 

 

Terve porsas: 

1. On pyöreä ja sillä on kiiltävä, sileä karva 

2. Ulostaa normaalisti, ja uloste on normaalin 

näköistä 

3. Pitää pään ja korvat normaalissa asennossa 

4. Hengittää ilman vaikeuksia 

5. Ei onnu 

6. Makaa normaaliin tapaan porsaspesässä. 

7. Tulee imemään, kun emakko kutsuu 

 

On tärkeätä tarkistaa porsaat päivittäin, erityisesti 

ensimmäisen viikon aikana porsimisen jälkeen, koska 

ajoissa ongelmiin puuttuminen pelastaa henkiä. 

 

 

 

Porsas saattaa olla sairas jos: 

• Se ei tule utareelle 

• Eristäytyy muista pahnueen porsaista 

• Se on likainen 

• Kulkee pää kallellaan 

• Korvat osoittavat taaksepäin 

• Porsas ontuu 

• Karsinassa tai porsaissa näkyy merkkejä ripulista 

 

 

 

 

 

Porsaan lääkitseminen 

Porsaita ei ole hoidettu oikein 



 

 

 

 

Lisäkommentteja – Porsaiden sairaudet ja hoito 

Jokapäiväisen tarkkailun aikana on tärkeää arvioida, tuleeko sairas porsas lääkitä vai lopettaa. Jos porsas on 

suositellun hoidon jälkeen edelleen sairas, arvio uudelleen voiko porsas tervehtyä hoitoa jatkamalla vai 

tuleeko se lopettaa. Halvaantuneet tai jalkansa murtaneet porsaat tulee lopettaa välittömästi. Sairas porsas 

tarvitsee lämpimän ympäristön, jossa on helposti vettä tarjolla. Katso liite 16 – Hoitoapu (esimerkki). 

1. Porsas, joka on pitkäkarvainen, tai huonoihoinen on sairas ja heikentynyt, mahdollisesti nälästä. Hoida 

porsas, mikäli se on sairas. Kalpea porsas voi kärsiä raudan puutteessa tai olla muuten sairas. Tarkista 

raudan antotapa ja aika – saavatko kaikki porsaat tarvittavan raudan? Katso H17 – Rauta, kastraatio ja 

hampaat. 

 

2. Jos huomaat ripulia karsinassa, tarkista onko ripulia vain yhdellä porsaalla, vai koko pahnueella. Jos 

kaikki porsaat ovat sairaita voi olla, ettei emakolta tule riittävästi maitoa, tai porsaiden ympäristö liian 

kylmä. Älä siirrä ripuliporsaita ja älä itse mene ripulikarsinasta suoraan toiseen karsinaan, koska ripuli 

tarttuu helposti.  Porsaat, joilla on ripulia tarvitsevat paljon nestettä, nopeasti; tarjoa lisävettä tai 

mahdollisesti elektrolyyttiliuosta. Katso H23 – Porsaiden ruokkiminen. Hoida porsaat hoitavan 

eläinlääkärin ohjeiden mukaisesti. 

 

3. Jos porsaan pää on kallellaan, sillä luultavasti on aivokalvontulehdus tai välikorvantulehdus. Molemmat 

sairaudet voidaan hoitaa antibioottikuurilla ja antaa myös särkylääkettä tarpeen mukaan. Turvonnut 

korva voi johtua korvahematoomasta (verikorva). Tämä johtuu korvan verisuonen repeämästä eikä sitä 

voi hoitaa.  

 

4. Normaali hengitys on rauhallista, ilman vaikeuksia ja ilman sivuääniä. 

 

5. Jos porsas ontuu sillä voi olla niveltulehdus, sorkkapaise, tai se voi olla maattu, tai tallottu. 

Niveltulehdukset ja sorkkapaiseet hoidetaan eläinlääkärin ohjeiden mukaisesti. 

 

6. Jos porsas ei makaa normaalisti porsaspesässä voi se olla sairas. Porsaspesä voi myös olla liian kuuma 

tai kylmä. Katso H13 – Porsaiden ympäristö. 

 

7. Jos porsas ei tule utareelle imemään, kun emakko imettää, se voi olla sairas tai utareella ei ole tarpeeksi 

tilaa kaikille porsaille, tai sillä ei vain ole nälkä. Katso H2 - Porsimiskarsinan toiminnalliset vaatimukset. 

Pidä yllä järjestelmää, joka helpottaa sairaan porsaan tunnistamista hoidon aikana, esimerkiksi 

merkkaamalla sitä värisprayllä, hoitokerroittain.  Eri värejä tai merkkauspaikkaa voidaan käyttää 

määrittämään, mikä lääke, lääkintäkerta tai sairaus on kyseessä. Laita pyykkipoika kiinni emakkokortin 

sovittuun kohtaan, jotta sairaat eläimet on helppo löytää. Ota pyykkipojat pois, kun lääkitys on valmis.  

 


