
 

Equiterapeut
är en hästterapeut och -kiro-
praktor som specialiserar sig 

i förebyggande och  
behandling av skador inom 

hästens stöd- och  
rörelseapparat.   

 
Equiterapeut kan även ge 
kompletterande vård efter 
en veterinärdiagnos och 

behandling. 

Med hjälp av en Equiterapeut 
är det möjligt att påskynda 

rehabiliteringen.   
Dessutom uppnår man ofta 

en fullständigare  
läkningsresultat.

Equiterapeut Ismo Haapanen
till tjänst



Vänd dig till mig när din häst har problem.  
Till exempel:

när din travhäst 
- rör sig orent
- är sned/ på en töm
- drar ett bakben
- lider av ryggbesvär
- lider av muskelsmärtor eller  
   senbesvär 
- galopperar lätt
- har en osymmetrisk muskulatur 
- visar beteendeförändringar

när din ridhäst  
- håller sitt huvud snett 
- tar inte ena galoppen eller bockar  
   vid galoppfattning 
- böjer sig inte i ena riktningen
- vägrar ofta på hinder/har dålig                    
   hoppteknik 
- ömmar tydligt i ryggen, reagerar vid  
   sadling osv.
- beter sig på ett sätt som avviker  
   från det normala

Ismo Haapanen
Dipl. Equiterapeut

Jag är även en företagare (HorseWell/Fysio Healing Ab), sadelprovare, homeopat och 
medlem i Finska Hippos utbildningsgrupp. Jag har genomfört Hippos  

travtränarutbildning (C-B-A-nivåer), ett flertal kost- och näringsämnesutbildninga 
samt andra utbildningar inom veterinärmedicin och hästens välmående.

 Att ständigt vidareutbilda mig och skaffa ny information är mycket viktigt för mig.  

Sedan 1988 har jag arbetat med hobby- och tävlingshästar och deras problem framför 
allt i Finland och Sverige, men även i övriga Europa samt Förenta Staterna. 

Genom åren har jag haft äran 
och nöjet att delta i  

vården av många olika  
typer av hästar ända upp till 

världsrekordnivån.   
Vid behandling är varje  

individ är lika viktig,  
oavsett om det är frågan  
om familjeponnyn eller  
en topptävlingshäst. 

  

Please feel free to contact me in English. 

Konsultationer och föreläsningar  
inom hästens välmående kan ordnas  

enligt överenskommelse,  
med över 20 års yrkeserfarenhet.  

Kontakta mig via epost 
ismo.haapanen@fysiohealing.fi

En equiterapeut har ansvarsförsäkring.  
Equiterapi med veterinärens remiss täcks av 
veterinärvårdsförsäkringen.

Mitt arbete innefattar 
 - hästens kiropraktik
 (ryggrads- och ledbehandlingar)
 - undersökning av hästens fysiologiska  
 tillstånd och ställningar
 - stretching, lokal massage samt andra  
 muskelbehandlingar 
 - akupunktur samt triggerpunkts- 
 behandlingar
 - apparatbehandlingar: laser-, ultraljuds-  
 och elbehandlingar
 - hovsbeslag- och träningsrådgivning 
 - kostrådgivning och homeopati
 - sadelprovning 

Jag utför hembesök enligt  
överenskommelse när det finns  
flera hästar på samma  
ställe, med hänsyn till resorna.  

Framställning: Kirsi vanSol/Compleo Ab & Terhi Paavola. Foton: Jutta Koivula, Terhi Paavola & Suomen Hippos Rf.



 

Mottagning i Hyvinge
HorseWell 
Rääkänkatu 9 
05810 Hyvinge
020 712 1510 eller 0400 358 888 
Tidsbokning mån-ti kl 9-10
www.horsewell.fi

Hyvinge Hästsjukhus 
Hyyppäräntie 41
05800 Hyvinge
020 774 9610 
www.hyvinkaanhevossairaala.fi

Vi rekommenderar
Ilkka Korpi, travtränare 
Jari Ansio, lektor vid Ypäjä Hästinstitut
Joonas Vahtera, hoppryttare
Jouni Laiho, hovslagare
Kari Vepsä, westernryttare
Kimmo Sulkala, dressyrryttare
Kirsi Hagner, beridare
Lars-Erik Stenberg, travtränare
Markus Laios, osteopat/djurfysioterapeut
Minna Kemppainen, dressyrryttare
Satu Olkkonen, veterinär
Seppo Hyyppä, veterinär
Suvi Matilainen, lektor vid Hästmassörskolan 
Tanja Lepistö, hästhobbyledare  
Tom Eriksson, travtränare
Timo Sohlberg, uppfödare

“Hästen är min bästa lärare. Att jobba med hästar 
betyder kontinuerligt lärande – varje häst är en 

unik individ. Dessutom visar hästarna sina smärtor 
och besvär på olika sätt i sitt beteende. Därför är 
min bästa belöning att uppnå hästens förtroende 

och samarbetsvilja.”

- Ismo Haapanen

- Ismo undersökte min häst vid Hästsjukhuset och 
hittade rörelseinskränkningar och knipta nerver i 
ländryggsområdet. Vid andra behandlingsomgån-
gen valde vi tillsammans med Ismo en ny sadel till 
hästen. Nu har snubblandet blivit sporadiska och bak-
delens rörelser har åter blivit avslappnade. Det bäs-
ta är dock att hästen är sitt normala glada själv igen! 

- Vid behandlingen hittade Ismo blockeringar 
inom hals- och ländryggraden, som han kunde 
lösgöra. Ponnyns allmänna rörelse blev omedel-
bart mycket piggare, alla gångarterna blev be-
tydligt bättre och till och med böjning lyckades 
galant. Det hysteriska skyggandet och rusan-
det vid ridning samt depression inför övningsup-
pgifterna var tydligen undanflykter från smärta. 

- Mitt 5-åriga sto hade problem med sitt trav; 
hon föll i galopp hela tiden. Efter andra be-
handlingsgången kunde hon trava på banan 
så det finns hopp även för oss. När veter-
inären inte hittade så mycket fel i benen, fick vi 
störst hjälp av Haapanens ryggbehandlingar.  

Läs mer (på finska):  
www.horsewell.fi/Equiterapiapalautetta.html

RESPONS FRÅN KUNDER: 

- Jag har haft nöjet att äga och träna ett flertal 
framgångsrika travare. Då och då behövde häs-
tarna även manuella och fysikaliska behandlin-
gar, utöver veterinärvård. Till hjälp i mina hästars 
rörelsemönster- och muskelvård  har jag sedan 
början av 90-talet haft ett fint samarbete med Ismo 
Haapanen, vars yrkeskunnande varit till stor hjälp.  

- Min häst hade problem i sin ryggrad som följd 
av en olycka. Varje behandlingsomgång har med-
fört en betydande förbättring i hästens mående och 
rörelser. Med ufodringsråd som vi fick av Ismo har 
vi även börjat få muskler till stöd av ryggraden och 
därmed kunnat förlänga behandlingsintervallen. 

- Jag fick en häst i träning som var sned 
till vänster. Hästen togs till Ismo för  
behandling. Efter första behandlingsomgången 
rätades hästen ut helt och i nästa start  
förbättrade den sitt rekord med över 2 sekunder. 

“Vi har mycket positiva erfarenheter av vårt 
samarbete. 

Vi arbetar tillsammans för hästarnas bästa.”

 Olli Mäkelä 
 Specialveterinär i hästsjukdomar
 Doktor i veterinärmedicin
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