
 Porsituskarsina
❏	 Karsina puhdas, desinfioitu, kuiva ja kuivitettu
❏	 Osaston lämpötila 18–22 °C
❏	 Porsaspesän lämpötila ≥ 32 °C
❏	 Kaikki laitteet toimivat (vesinipat, ruokinta, lämmitys, ilmastointi)
❏	 Veden virtaus imettävälle emakolle > 4 l/min
❏	 Porsaiden juomalaitteet puhtaat ja toimivat

 Emakon valmistelu
❏	 Siirto porsituskarsinaan 5–7 pv ennen odotettua porsimista 
❏	 Puhdista emakko ennen porsituskarsinaan siirtoa
❏	 Pesänrakennusmateriaalia (esim. sanomalehtiä, paperisilppua,  
 olkia, puulastuja) jatkuvasti saatavilla
❏	 Selkäsilavan paksuus ≤ 17 mm
❏	 Sonnan kiinteys ≥ 2*
❏	 Rehumäärä emakon ruokintakäyrän mukaisesti
❏	 Ruokinta 3–4 krt/päivässä
❏	 Veden saanti ≥ 25 l/päivässä
❏	 Muista kuitu – rehun kuitupitoisuussuositus ≥ 7 %, kuitulisä 
 esim. olki, heinä, pellavarouhe ja leikkeet

 Porsitusavun varalle
❏	 Vettä ja jodisaippuaa (esim. Betadine)
❏	 Paperipyyhkeitä
❏	 Rektaalihanskoja
❏	 Liukastetta
❏	 Lääkitys: oksitosiini ja kipulääke hoitavan eläinlääkärin ohjeistuksen mukaisesti

Porsimisen tarkistuslista
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 Riskiporsimisen merkkejä
Tarkista emakko joka tunti tai joka 30min, jos seuraavia esiintyy:
❏	 Ensikkopahnue
❏	 Emakko lihava; selkäsilava ≥ 20mm
❏	 Ummetusindeksi
❏	 > 5h ensimmäisestä porsaasta
❏	 Kuolleita porsaita
❏	 Porsaat porsaspihkan peittämiä1

❏	 Sammakkoporsaita
❏	 Heikot porsaat (esim. porsas ei seiso ja liiku)

 Tutki ensin
Merkitse porsaiden määrä jokaisessa tarkistuksessa.
Ei porsaita kahden tarkistuksen välillä
- Emakolla heikot tai puuttuvat ponnistukset – odota seuraavaan tarkastukseen.
Yritä saada emakko liikkumaan tai kääntymään kyljeltä toiselle – varo stressaamasta emakkoa
- Emakolla vahvat ponnistukset – tutki heti, onko porsas synnytyskanavassa.
- Synnytyskanavan tutkiminen peräsuolen tai synnytyskanavan kautta.  
 Muista hygienia!
Tutkiminen peräsuolen kautta
- Käytä rektaalihanskaa ja reilusti liukastetta. Poista ulosteet.

 Porsitusapu
Porsas synnytyskanavassa
- Pese emätin 3x vedellä ja jodisaippualla.
- Käytä rektaalihanskaa ja reilusti liukastetta.
- Poista porsas synnytyskanavasta hellästi käsin.
Ei porsasta synnytyskanavassa
- Anna 5 IU (0,5 ml) oksitosiinia.
- Jos ei porsaita ennen seuraavaa tarkastusta, tutki synnytyskanava.
- Jos ei porsaita – anna toinen oksitosiiniannos. Älä anna oksitosiinia enemmän kuin kahdesti!
- Jos ei porsaita tai jälkeisiä – soita eläinlääkärille.
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1 – severe meconium staining
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