
HEVOSEN HIERONTA 

EASYSWING CARE-
laitteella 

 
www.finneasy.com/fi/

care/  

 

Hieronnan ensisijainen tavoite on saada hevonen rentoutumaan, ja hieronta onkin 

luonnollinen ja turvallinen tapa lievittää lihaskipua. 

Hieronnalla voidaan myös nopeuttaa hevosen palautumista rasituksen jälkeen. 

Hieronnalla voidaan vaikuttaa ihon toimintaan, aineenvaihduntaan, imunestekiertoon, 

ääreisverenkiertoon, hermojärjestelmään sekä aina sisäelimiin asti heijasteiden kautta. 

Paras hyöty hieronnasta saadaan yleensä muutaman hierontakerran jälkeen. 
 

LIHASHUOLTO 

• suoritetaan lämpimälle lihakselle: 

• käsiteltävät alueet: selän, kaulan, lavan 

             lihaksisto ja reisilihakset 

• ohjelma 3 lihassyiden mukaisesti 

• ohjelma 2 poikittain lihassyihin nähden 

• ohjelma 1 lihassyiden mukaisesti 

• kokonaisuus n 20 – 30 minuuttia 

 
JUMITTUNEET LIHAKSET 

• suoritetaan lämpimälle lihakselle: 

• aloita aina jumikohdan ympäriltä edeten hiljalleen 
jumikohtaan 

• noudata erityistä varovaisuutta voimakkuuden ja 
ajan suhteen, n 2–3 min / ohjelma 

• ohjelma 3 lihaksen suuntaisesti 

• ohjelma 1 poikittain lihassyihin nähden, pienessä 
liikkeessä koko ajan 

• ohjelma 3 lihaksen suuntaisesti 

• mikäli laite kiinnitetään vyön avulla, on käyt- 
töaikaa jumien suhteen tarkkailtava huolella. 

 
PALAUTTELU 

• ohjelma 3 n. 2–7 kertaa alla olevan kuvan 

nuolten osoittamiin suuntiin 

• käsittelyn tulee olla hyvin kevyttä siten, että 

vain iho liikkuu laitteen liikkeen mukaan 

Ennen hierontaa 

• älä rasita hevosta pariin tuntiin ennen hierontaa 

• anna hevosen käydä tarpeillaan karsinassaan 

• valitse hierontapaikaksi rauhallinen paikka 

 
Hieronnan jälkeen 

• päästä hevonen hieronnan jälkeen tarpeilleen 

• tarjoa hevoselle vettä 

• pidä hevonen lämpimänä esim loimittamalla 

• ei rasittavaa liikuntaa samana päivänä 

• seuraavana päivänä vain rauhallista liikuntaa 

 
Hierontaa ei suositella seuraavissa tilanteissa 

• hevosella on lihasrepeämiä, pahanlaatuisia kasvaimia, 

paleltumia tai murtumia 

• hevonen on vasta leikattu ja sillä on vielä 

             leikkauksen jälkeistä verenvuotoa tms 

• hevonen on kuumeinen tai sillä on tulehduksia 

• hevosella on haavoja, rikkoontunut iho tai iho– 
tulehduksia 

• hevonen on vasta rokotettu (viikon sisään) 

• nivelet on piikitetty vasta 

• EasySwing Care –laitetta ei suositella käytettäväksi, mikäli 
hevonen on tiine tai sillä on sydänsairaus, tai mikäli 
eläimen tila vaatii erityistä lepoa. 

• Laitetta ei tule käyttää hevosen kallon, raajojen jänteiden 
ja luiden, niskan, selkärangan tai sukuelinten alueilla. 

http://www.shivers.fi/
http://www.shivers.fi/

