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Kuvaaja Pvm Paikka
Rakenne 6.7.2011
Luonne Maalimies

Koiranohjaaja
Sukunimi
Etunimi
Osoite
Postinro/Pkunta
Puhelin
Sähköposti

Bilder

Koiran nimi
Maatun.+reknro
Syntymäpvm
TM / siru
Koulutustunnus

Isä: VDH2171956 FIN26430/08 KT:
Äiti: FIN58236/07 KT:

A = normaali D = keski HD
B = rajatapaus E = vaikea HD
C = vielä hyväksyttävä F = ulkomaat

G = ei tutkittu

A = normaali D = keski ED
B = rajatapaus E = vaikea ED
C = vielä hyväksyttävä F = ulkomaat

G = ei tutkittu

Määritetty
Tehty, ei valmis
Ei ole tehty

musta normaali
harmaa pitkähkökarvainen
musta/keltainen pitkäkarvainen
värivirhe

Säkäkorkeus: laskeutuneet, kivespussissa
Rinnanympärys: pienet, kivespussissa
Rinnansyvyys: erikokoiset, kivespussissa
Rungon pituus: yksikiveksinen
Paino: kumpikaan ei laskeutunut

Ampuma-arka ei kyllä

Kommentit:

20,8 kg

Jalostuskiellon syy: muuta:

Karvapeite:

AD785
8.2.2011

Zirus von der Fasanerie Maatun.+reknro:

53,0 cm

U
ro

s 
ki

ve
ks

et

64,0 cm

HD

ED

DNA
(RSV)

Väri:

 
 

 

Aulis Koistinen, Keijo Kodis
Keijo Kodis, Aulis Koistinen

 Uros            Narttu

FI19820/11

SchH3
Raymondan Demoni Maatun.+reknro:

24,5 cm
61,0 cm

-

Lehtimäki

Keijo Kodis

Raymondan Gertrud

Pennun arviointi - 6.7.2011 Lehtimªki
Lomake noudattaa RSV2000 lomaketta
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- esiintyminen ilman ärsykkeitä
- käyttäytyminen vieraita ihmisiä kohtaan
- vieraan henkilön käsittely

1
3
5
3
1

1
3
5
3
1

1
3
5
3
1

- sidonnaisuus koiranohjaajaan
- noutohalukkuus
- kytkettynä seuraaminen

1
3
5
3
1

1
3
5
3
1

1
3
5
3
1

- saalisärsykkeeseen vastaaminen/ viettivoimakkuus
- kiinnikäyminen/ ote
- hallitseminen otteessa
- kanavointi
- ohjattavuus saalisalueella

1
3
5
3
1

Luonneominaisuuksien kuvaus
* Saaliskäyttäytyminen *

Maalimies leikkii purumakkaralla 

N
r. 

7 Vastaaminen 
saalisärsykkeesen

(tavoittaminen)

epävarmuus/ rauhaton/ ei kanavoi
vaihtaa epätäydellisesti, korkea voimakkuus 
vaihtaa hyvin, korkea voimakkuus 
tarvitsee paljon ärsykkeitä/ vähäinen voimakkuus
ei karkota

Taluttimessa eteenpäin ja takaisin 

N
r. 

5 Kytkettyänä 
seuraaminen

yliaktiivinen/ hätääntynyt 
hyvin osallistuva ohjaajaa kohtaan 
ohjattava/ osallistuva
ohjattava 
haluton

Leikkiesine heitetään pois

N
r. 

6

Noutohalukkuus

viettivoimakas, ei tuo mielellään
viettivoimakas ottaminen, tuo autettaessa
viettivoimakas ottaminen, tuo mielellään
vähemmän mielellään/ tuo epäröiden
ei mielellään/ ei tuo

Tässä kuvauksessa ei hiha saa olla kentällä näkyvissä. 

KO kutsuu koiraa, pidetään kiinni 5 sek, vasta sitten irti

N
r. 

4 Sidonnaisuus 
koiranohjaajaan

epävarma/ pelokas 
voimakas mutta ujo
voimakas, jatkuva veto ohjaajaan 
kohtuullinen veto ohjaajaan 
ei vetoa ohjaajaan 

torjuva 
vastaa kontaktinotolla 
neutraali, hyväksyvä 
väistää passiivisesti/vetäytyvä/ hidas

Luonneominaisuuksien kuvaus
* Yleinen esiintyminen sosiaalisessa ympäristössä (1) *

Koira pidetään kentällä taluttimessa 

Luonneominaisuuksien kuvaus
Pennun arviointi

N
r. 

1 Esiintyminen
ilman ärsykkeitä

kiihtynyt/ yliaktiivinen

Avustaja ottaa koiran taluttimen ja puhuttelee sitä 

Koira ohjataan henkilöryhmään ja sen läpi 

N
r. 

2

Käyttäytyminen 
vieraita 

henkilöitä  
kohtaan

liioiteltu kontaktikäyttäytyminen 

Luonneominaisuuksien kuvaus
* Ohjattavuus/ tottelevaisuusvalmius *

N
r. 

3 Vieraan 
henkilön 
käsittely

torjuva/ osoittaa käsittelyssä dominointia takaisin 

torjuva/vetäytyvä/hidas/epävarma

erittäin aktiivinen
tasapainoinen/ aktiivinen
ei ole osallistuva

etsii kontaktia 
tasapainoinen kontaktikäyttäytyminen 
ei ole osallistuva
torjuva/vetäytyvä/hidas/epävarma
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1
3
5
3
1

1
3
5
3
1

1
3
5
3
1

1
3
5
3
1

- vietinvaihto passiivisessa tottelevaisuudessa

1
3
5
3
1

- hyökkäyskäyttäytyminen

1
3
5
3
1

- esiintyminen kuormituksen jälkeen

1
3
5
3
1

- nenän käyttö

1
3
5
3
1

- Innokkuus etsimisessä

Jäljestämisominaisuuksien kuvaus
* Viettikestävyys

Jäljestämisominaisuuksien kuvaus
* Työskentely ruuan avulla *

Koira motivoidaan ruualla - ruoka asetetaan 5 askeleelle 

N
r. 

15 Nenän käyttö

rauhaton nenänkäyttö
viettivoimakas nenänkäyttö

Luonneominaisuuksien kuvaus
* Yleinen esiintyyminen sosiaalisessa ympäristössä (2) *

Koira viedään maalimiehen kanssa rymään 

N
r. 

14 Käyttäytyminen 
kuormituksen jälkeen

liioiteltu kontaktikäyttäytyminen
etsii kontaktia
tasapainoinen kontaktikäyttäytyminen
ei osallistu
torjuva/epäluuloinen/epävarma

Luonneominaisuuksien kuvaus
* Saaliskäyttäytyminen *

Hyökkäys 5 metristä

N
r. 

13 Hyökkäyskäyttäytymine

hallitsematon/ ei otetta
rauhaton, kohdistamaton
varma, määrätietoinen 
jarruttaa/ arvioiva/ pidättäytyy
heikko hyökkäys/ ei hyökkää

keskittynyt ja viettivoimakas nenänkäyttö
täytyy motivoida voimakkaammin
varsin mielenkiinnoton

Luonneominaisuuksien kuvaus
* Ohjattavuus/ tottelevaisuusvalmius *

Talutin löysällä seistessä 

N
r. 

12 Vietinvaihto
passiivisessa 

tottelevaisuudessa

hallitsematon/ rauhaton
tarvitsee voimakasta apua 
vaihtaa ohjattavasti tottelevaisuuteen, kontrolloitava, viettivo
kontrolloitava, liian halukas/ heikko vietti 
laiska

Pysähtyminen juoksemisen jäkeen kireällä liinalla 

N
r. 

11

Ohjattavuus
saaliskäyttäytymisess

ä

kontrolloimaton/ rauhaton, mutta pitää
sulkeutuva/ antaa käsitellä vastentahtoisesti, mutta pitää
vakaa teknisissä harjoituksissa 

huolimatta tekniikka 
saalis

häiriintyy teknisistä harjoituksista
väistää

Sulkeminen alhaalla 

N
r. 

9 Otedominointi 
hermostunut/ epävarma
rauhaton/ löysää/ tasapainoton
etsii täyttä otetta, dominoi

<painostava>
maalimies

pysyvä, ei paranna/ vetää pois
puuttuva pysyvyys/ vetäytyvä

Purumakkaran antaminen, kantaminen 

N
r. 

10 Kanavointi
(pitäminen)

ei kanavoi/ levoton/ kohdistamaton
rauhaton/ ylikiihtynyt/ pitää vain hetken 
kanavoi saaliiseen, pitää rauhallisesti, voimakas
rauhallinen, vähän viettikestävyyttä/ pitää vain hetken
vietitön/ ei pidä

Ote ja aaltoja 
N

r. 
8

Kiinnikäyminen/ ote

pelokas, kova
rauhaton/ konfliktisisältöinen
kiinteä, toimiva, dominoiva
kysyvä/ kokeileva/ varovainen
epävarma/ ei pure
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1
3
5
3
1

* sukupuolileima
* ilme
* ruumiinrakenne
* pigmentti

21

uros narttu
molossoidi 1
hieman voimakas 3
erittäin hyvä leima 5
hyvä leima 3
vähän leimaa/narttumainen 1

22

poissaoleva/ ei puhuteltavissa 1
pidättyväinen/ torjuva 3
vapaa, avoin, itsetietoinen, tarkkaavainen 5
epäröivä/ pidättyväinen 3
pelokas 1

- luustonvoimakkuus
- lihakset
- sidokset
- yleiskunto
- ruokintatilanne

23

liian karkea 1
karkea 3
keskivoimakas 5
kevyt 3
siro 1

24

liian karkea 1
liian voimakkaat lihakset 3
hyvät lihakset 5
heikot lihakset 3
liian heikot lihakset 1

25

kiinteät 5
ei aivan kiinteät 3
löysät/ periksiantavat 1

liian siro, lvähän leimaa

Yleinen rakennekuva
* Ruumiinrakenne

Yleinen rakennekuva
* Ruumiinrakenne

- lihakset

Yleinen rakennekuva
* Ruumiinrakenne

- sidokset

hyvä leima

Koira motivoidaan ruualla - ruoka asetetaan 15 askeleelle 
N

r. 
16 Innokkuus 

etsimisessä

juoksee keskittymättömänä / ei nenänkäyttöä

hieman liian voimakas
erittäin hyvä leima

Rakenteen kuvaus

I Yleinen rakennekuva

molossoidi, urosmainen

ylikiihtynyt / vähäinen nenänkäyttö
keskittnyt ja viettivoimakas nenänkäyttö
vähemmän innokas/ täytyy motivoida voimakkaammin
varsin mielenkiinnoton

Yleinen rakennekuva
* Sukupuolileima

Yleinen rakennekuva
* Ilme

Yleinen rakennekuva
* Ruumiinrakenne

- luustonvoimakkuus
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26

erittäin hyvin hoidettu 5
vähemmän hyvin hoidettu 3
huonosti hoidettu 1

27

lihava 1
runsaasti ruokittu 3
hyvä ruokintatilanne 5
hieman niukasti ruokittu 3
laiha 1

- pää
- silmät
- huulet/kirsu
- maski
- merkit
- kynnet

30

erittäin hyvin pigmentoitunut pää, puutteellinen maski 1
yksivärinen musta 3
erittäin hyvin pigmentoitunut pää, maski 5
vähän pigmentoitunut pää, maski 3
liian vähän pigmentoitunut pää, puuttuva maski 1

31

värivirhe 1

tummat 5
kellertävät 3
pistävät 1

32

tummat 5
laikukas 3
vaalean punainen, lihanvärinen 1

33

tumma, kiharaa karvaa selässä/ vaalea harmaa 1
tumma, kiharaa karvaa sään alueella/ normaali harmaa 3
tumma, tiivis/ tumma harmaa 5
liian vähän mustia merkkejä/ punainen hännänpää 3
puuttuva mantteli 1

34

voimakkaasti pigmentoitunut/ musta 5
riittävästi pigmentoitunut 3

1

35

Yleinen rakennekuva
* Pigmentti/ väritys

- silmät

riittämätön pigmentointi/ vaaleat merkit

Yleinen rakennekuva
* Pigmentti/ väritys

- värimerkit

Yleinen rakennekuva
* Pigmentti/ väritys

- kynnet

Yleinen rakennekuva
* Pigmentti/ väritys

- huulet/kirsu

Yleinen rakennekuva
* Ruumiinrakenne

- hoitotilanne

Yleinen rakennekuva
* Pigmentti/ väritys

- mantteli

Yleinen rakennekuva
* Pigmentti/ väritys

- pää

Yleinen rakennekuva
* Pigmentti/ väritys

Yleinen rakennekuva
* Ruumiinrakenne

- ruokintatilanne
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mustat 5
ruskea-keltainen 3
valkoiset 1

* Pää
* Ylälinja

38

1
3

standardinmukaiset 5
liian pienet/ ahdas korvienasentoi 3
virheasento (esim.löysä sisäreuna  = Schildspanner) 1

41

hammasvirhe 1
puutteellinen hampaisto 3
leikkaava purenta, voimakas, täydellinen, aukoton 5
virheasento/ suora etulinja (OK/ UK) 3
ahdas hammasrivi/ tasapurenta 1

51

liian lyhyt 1
korkea hännänkiinnitys 3
oikea pituus (kintereen keskiosa) 5
liian pitkä 3
virheasento 1

© RSV2000 e.V., Päivitys joulukuu 2010

Anatomiset yksityiskohdat

* Pää
- purenta

liian suuret,/ ei täysin kiinteät/ haja-asentoiset/ ahdas korvien asento
pehmeät

II Anatomiset yksityiskohdat

Anatomiset yksityiskohdat
* Pää

- korvat

Anatomiset yksityiskohdat
* Ylälinja
- häntä

1   Lippenwinkel
2a Oberlippe
2b Unterlippe
3   Kinn
4   Nasenkuppe
5   Nasenrücken
6   Stirnabsatz
7   Stirn
8   Stirnfurche
9   Hinterhaupthöcker
10 Genick
11 Rutenansatz
12 Sitzbeinhöcker 
13 Sprunggelenk
14 Sprungbeinhöcker
15 Sprungbein
16 Hintermittelfuss

17 After-o. Wolfsklaue
18 Sohlenballen
19 Hinterzehen mit den Krallen
20 Kniegelenk mit Kniescheibe
21 Glied
22 Ellenbogenhöcker
23 Karpalballen
24 Vorderzehen mit Krallen
25 Vordermittelfuss
26 Vorderfusswurzelgelenk
27 Ellenbogengelenk
28 Bug- o. Brustspitze
29 Schultergelenk
30 Hüfte
31 Hüftgelenk
32 Kehle

1   Lippenwinkel
2a Oberlippe
2b Unterlippe
3   Kinn
4   Nasenkuppe
5   Nasenrücken
6   Stirnabsatz
7   Stirn
8   Stirnfurche
9   Hinterhaupthöcker
10 Genick
11 Rutenansatz
12 Sitzbeinhöcker 
13 Sprunggelenk
14 Sprungbeinhöcker
15 Sprungbein
16 Hintermittelfuss

17 After-o. Wolfsklaue
18 Sohlenballen
19 Hinterzehen mit den Krallen
20 Kniegelenk mit Kniescheibe
21 Glied
22 Ellenbogenhöcker
23 Karpalballen
24 Vorderzehen mit Krallen
25 Vordermittelfuss
26 Vorderfusswurzelgelenk
27 Ellenbogengelenk
28 Bug- o. Brustspitze
29 Schultergelenk
30 Hüfte
31 Hüftgelenk
32 Kehle

1   Lippenwinkel
2a Oberlippe
2b Unterlippe
3   Kinn
4   Nasenkuppe
5   Nasenrücken
6   Stirnabsatz
7   Stirn
8   Stirnfurche
9   Hinterhaupthöcker
10 Genick
11 Rutenansatz
12 Sitzbeinhöcker 
13 Sprunggelenk
14 Sprungbeinhöcker
15 Sprungbein
16 Hintermittelfuss

17 After-o. Wolfsklaue
18 Sohlenballen
19 Hinterzehen mit den Krallen
20 Kniegelenk mit Kniescheibe
21 Glied
22 Ellenbogenhöcker
23 Karpalballen
24 Vorderzehen mit Krallen
25 Vordermittelfuss
26 Vorderfusswurzelgelenk
27 Ellenbogengelenk
28 Bug- o. Brustspitze
29 Schultergelenk
30 Hüfte
31 Hüftgelenk
32 Kehle

1   Lippenwinkel
2a Oberlippe
2b Unterlippe
3   Kinn
4   Nasenkuppe
5   Nasenrücken
6   Stirnabsatz
7   Stirn
8   Stirnfurche
9   Hinterhaupthöcker
10 Genick
11 Rutenansatz
12 Sitzbeinhöcker 
13 Sprunggelenk
14 Sprungbeinhöcker
15 Sprungbein
16 Hintermittelfuss

17 After-o. Wolfsklaue
18 Sohlenballen
19 Hinterzehen mit den Krallen
20 Kniegelenk mit Kniescheibe
21 Glied
22 Ellenbogenhöcker
23 Karpalballen
24 Vorderzehen mit Krallen
25 Vordermittelfuss
26 Vorderfusswurzelgelenk
27 Ellenbogengelenk
28 Bug- o. Brustspitze
29 Schultergelenk
30 Hüfte
31 Hüftgelenk
32 Kehle
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Pvm Paikka
Haastattelija

Sukunimi
Etunimi
Osoite
Postinumero
Puhelin
Sähköposti

Sukupuoli
Koiran nimi
Maatun.+ reknro
Syntpvm
TM/Siru
Koulutustunnus

Isä: Maatun.+reknro
Äiti: Maatun.+reknro

Säkäkorkeus: Väri:
rungon pituus: Karvapeite:
Paino:

A) Perustiedot

Vastaaja huolehtii koirasta:

Koiran pitäminen: (arvon täytyy olla yhteensä 100%)

Talo Koiratarha Puutarha

kyllä
muita koiria taloudessa (SP nimet, muista roduista vain rotu)

jos kyllä, annan koiran tai koirien nimet

kyllä
muita eläimiä taloudessa - jos kyllä, ilmoita tässä:

kissa
hevonen
lintu
jyrsijä (esim. kaniini, hamsteri
hyötyeläimiä (esim. lehmiä, lampaita)
muita

kyllä
koira pestään säännöllisesti - jos kyllä, ilmoita tässä:

Koiranohjaaja Kommentit:

0

0
0

FI19820/11
Raymondan Gertrud

0
0
0

narttu

 
TERVEYSHAASTATTELU

Jari Jauni 6.7.2011 Lehtimäki

8.2.2011
AD785 0
0

53,0 cm harmaa    HD:

Zirus von der Fasanerie VDH2171956 FIN26430/08
Raymondan Demoni FIN58236/07

G = ei tutkittu
61,0 cm karkea    ED: G = ei tutkittu
20,8 kg    DNA: ei ole tehty

Loffanna Sxanda

100 %

30 % 70 %
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kuinka usein: millä aineella: jos vain uittaminen, missä?

kyllä
ongelmia uittamisen jälkeen - jos kyllä, ilmoita tässä

B) Koiran terveystilanne

I) Koiraa käsitteli:

Eläinlääkäri
Eläintenhoitaja
Avustaja

II) Minkä syyn vuoksi eläinlääkärillä tai eläintenhoitajalla:

1. Rokotus

kyllä
jos kyllä, ilmoita tässä:

Raivotauti
Penikkatauti
Hepatitis
Leptospirose
Parvovirus
Kennelyskä
Borreliose
Bordetella
Herpesvirus
Muuta, jos kyllä, ilmoita tässä:

2. Loisten ennaltahoito ja poisto 

a) Ulkoloisia (punkkeja, jne)

kyllä
jos kyllä, ilmoita tässä:

Kaulapanta
Expotteja - jos kyllä, ilmoita tässä:(tässä esiintyminen vain spottien osalta)

b) Suolistoloisia (matoja tai giardeja)
kyllä

jos kyllä, ilmoita matokuurien toistuvuus:

3. Anaalirauhasten tyhjennys (jos kyllä, "minkä ikäisenä", "toistuvuus" ja "kuka suoritti" koskee tätä)

kyllä
Anaalirauhaset tyhjennettiin
Koira veti, puri tai nuoli itseään

Minkä ikäisenä enismmäisen kerran?: Toistuvuus: Kuka suoritti:

4. Loukkaantumiset:

kyllä
Koira on parastaikaa / ollut loukkaantuminen - jos kyllä, ilmoita tässä:

5. Liikuntaelinten ongelmat:

kyllä
jos kyllä, ilmoita tässä:

ontuminen

vuosittain Shampoo (koira) järvi/lampi

puolivuosittain
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venähdys / nyrjähdys
luunmurtuma
hermopinne
panosteitti (kasvuhäiriö)
vanha vamma
syy tuntematon
muuta - jos kyllä, ilmoita tässä:

6. Syömiskäyttäytyminen ja ulostaminen

kyllä
ruokahaluttomuutta
jätteiden syömistä
oksentaminen
ilmavaivoja
turpoamista/vastsalaukun kääntyminen
veretön toistuva ripuli
verinen toistuva ripuli
ummetus/ulostamisvaikeuksia
vierasesine
muuta - jos kyllä, ilmoita tässä

7. Ruokinta - prosentuaalinen osuus ja tuote - vain a),b) ja c) osalta 100%. Lisäaineita kuiten hedelmät, riisi, jne. ei lasketa

a) kuivamuona määrä/tuote

b) tuoreruoka määrä/tuote

c) liha
jos kyllä, ilmoita tässä:

raaka
keitetty

d) ruokintakertojen määrä päivittäin

e) lisäksi

kyllä
jos kyllä, ilmoita tässä:

vihanneksia
hedelmiä
viljatuotteita
perunoita
riisiä
luita

f) muuta (koirakeksejä, siankorvia jne.)
kyllä

jos kyllä, ilmoita tässä:

g) lisäravinteita (hivenaineita, vitamiineja jne.)

kyllä
jos kyllä, imoita tässä:

h) mistä lähtien noudatettu em. Ruokintaa:

Royal Canin Maxi Junior100 %

epäsäännöllisesti

kolme kertaa päivässä

jatkuvasti
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i) mitä koira on syönyt aikaisemmin:

8. Leuat ja purenta

kyllä
jos kyllä, ilmoita vaikeusaste 1-3  tässä:

a) hammaskiveä b) paradontiitti c) ientulehdus

d) hampaiden kuluneisuusaste e) murtuneita hampaita (lukumäärä)

muuta,jos kyllä, ilmoita tässä:

9. Sydän- ja verenkierto-ongelmat 

kyllä
jos kyllä, ilmoita tässä:

10.Silmäongelmia

kyllä
jos kyllä, ilmoita tässä:

näköhäiriöitä, näkökyvyn heikkeneminen, sokeutuminen
harmaakaihitutkimus
vuotavat silmät
sarveiskalvotulehdus
sisäänpäin kiertynyt silmäluomi
ulospäin kääntynyt silmäluomi
näkyvä vilkkuluomi
krooninen pinnallinen keratiitti (pannus)
muuta, jos kyllä, ilmoita tässä:

11.Munuais- ja virtsarakkovaivat

kyllä
jos kyllä, ilmoita tässä:

vähentynyt/lisääntynyt veden juominen
vähentynyt/lisääntynyt kivulias/kivuton virtsaaminen
verta virtsassa
muuta, jos kyllä, ilmoita tässä:

12.Uros

kyllä
esinahan tulehdus
kivesihottuma
eturauhasmuutokset
kastraatio - jos kyllä, ilmoita tässä:

kastraation pvm

kyllä

painonmuutoksia kastraation jälkeen
käyttäytymismuutoksia kastraation jälkeen
karvamuutoksia kastraation jälkeen

13.Narttu

a) ensimmäinen juoksu b) juoksujen väli c) juoksujen kesto 
puuttuu
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kyllä
d) vuoto (jos kyllä anna väri ja haju)

kyllä
e) valeraskaus 

kyllä
f) kohtutulehdus 

kyllä
g) juoksujen poisjääminen

kyllä

h) kastraatio - jos kyllä, ilmoita tässä:

kastraation pvm

kyllä
painon muutoksia kastraation jälkeen
käyttäytymismuutoksia kastraation jälkeen
karvamuutoksia kastraatio jäkeen

i)  Pentueiden lukumäärä j) Astutuspäivä (*) k) Pentueen keskikoko

kyllä
l) astutusajankohdan määritys
m) ultraäänitutkimus

kyllä
n) kuolleina syntyneitä

o) kuolleina syntyneiden lukumäärä (kaikki pentueet yhteensä)

kyllä
p) muita ongelmia, jos kyllä, ilmoita tässä:

14.Aineenvaihduntahäiriöitä

kyllä
jos kyllä, seuraavat

sokeritauti (Diabetes mellitus)
haiman vajaatoiminta
muut aineenvaihduntahäiriöt, jos kyllä, ilmoita tässä:

15.Verenvuotosairaus

kyllä
jos kyllä, seuraavat:

anemia
verenvuototaipumus
muita, jos kyllä, ilmoita tässä

16.Neurologisia sairauksia

kyllä

(*) monesko päivä vuodon alkamisesta
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jos kyllä, seuraavat:
kouristuksia
liikuntahäiriöitä
muut, jos kyllä, ilmoita tässä

17.Muita sairauksia

kyllä
a) tulehdussairaus, jos kyllä, ilmoita tässä:

kyllä
b) kasvaimia, jos kyllä, ilmoita tässä:

kyllä
c) myrkytykset, jos kyllä, ilmoita tässä:

kyllä
d) muuta, jos kyllä, ilmoita tässä:

18.Suoritetut tutkimukset

kyllä
a) Röntgen  - jos kyllä, ilmoita tässä:

HD
ED
selkä
muuta - jos kyllä, ilmoita tässä:

kyllä
b) muita tutkimuksia - jos kyllä, ilmoita tässä:

ultraäänitutkimus
EKG (sydänsähkökäyrä)
EEG (aivosähkökäyrä)
CT (tietokonetomografia
MRI (magneettikuvaus)

19.Muita hoitotoimenpiteitä

kyllä
a) jatkuva lääkitys - jos kyllä, ilmoita tässä:

tabletit
pistokset
voiteet, nestemäiset lääkkeet
homeopaattinen
hieronta
vaihtoehtoiset hoitomuodot

kyllä 
b) leikkaukset - jos kyllä, ilmoita tässä:

kyllä
c) muut toimenpiteet - jos kyllä, ilmoita tässä:

20.Iho

kyllä
a) viiltohaava

b) huonosti paranevat haavat

c) verenpurkaukset - jos kyllä, täytä muut kohdat verenpurkauksista.
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 seuraavat kentät eivät koske viiltohaavoja eivätkä huonosti paranevia haavoja
minkä ikäisenä ilmeni ensimmäisen kerran milloin oireet ilmenevät erityisesti:

verenpurkausten vaikeusaste 0-10:

huulipoimu kaulan alaosa kainalot olkavarsi edessä

varpaanväleissä tassujen alapinnalla vahingoittunut tassu
vasen etutassu
oikea etutassu
vasen takatassu
oikea takatassu

Ihopoimu reisi
reisi/vatsa sisäpuoli vatsa häpy anus

muuta (muuta ilmoita tässä)

kyllä

e) karvojen katkeilu/ paljaat kohdat - jos kyllä, täytä karvan katkeilun kohdat :

anna kehonosat ja vaikeusaste 0-10

minkä ikäisenä ilmeni ensimmäisen kerran ajankohta, jolloin oireet esiintyvät erityisesti

kyllä
f) karvojen kateilu - jos kyllä, täytä kohdat karvojen katkeilun osalta:

anna kehonosat ja vaikeusaste 0-10

minkä ikäisenä ilmeni ensimmäisen kerran ajankohta, jolloin oireet esiintyvät erityisesti

g) rupia - jos kyllä, täytä muut kohdat koskein rupia:
anna kehonosat ja vaikeusaste 0-10

minkä ikäisenä ilmeni ensimmäisen kerran ajankohta, jolloin oireet esiintyvät erityisesti

kyllä
h) hilseilyä - jos kyllä, täytä kohdat hilseillystä:

anna kehonosat ja vaikeusaste 0-10

minkä ikäisenä ilmeni ensimmäisen kerran ajankohta, jolloin oireet esiintyvät erityisesti

kyllä
i) paksuuntumat, ihon liikakasvu - jos kyllä, täytä muut kohdat paksuuntumisesta/ihon liikakasvusta:

anna kehonosat ja vaikeusaste 0-10

minkä ikäisenä ilmeni ensimmäisen kerran ajankohta, jolloin oireet esiintyvät erityisesti

kyllä
j) makuupahkat - jos kyllä, täytä muut kohdat makuupahkoista:
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anna kehonosat ja vaikeusaste 0-10

minkä ikäisenä ilmeni ensimmäisen kerran

kyllä
k) korvatulehdukset - jos kyllä, täytä muut kohdat korvatulehduksista:

vaikeusaste 0-10 toistuvuus

minkä ikäisenä ilmeni ensimmäisen kerran ajankohta, jolloin oireet esiintyvät erityisesti

kyllä ei
hoidettiin jos kyllä, lääkevalmiste ja käsittelyn kesto)

lääkevalmiste

hoidon kesto

hoito suoritettiin loppuun

eläinlääkäri tarkasti myöhemmin
omistaja hoiti loppuun asti

kyllä
l) perianaalifistelit - jos kyllä, ilmoita tässä:

minkä ikäisenä esiintyivät ensimmäisen kerran

kyllä
m) auenneet polkuanturat - jos kyllä, täytä muut kohdat auenneista polkuanturoista:

vaikeusaste vahingoittunut kohta

kyllä
n) revenneet kynnet 

kyllä
o) muuttuneet kynnet (jos kyllä, anna lukumäärä)

lukumäärä

21.Lääkehoito iho-ongelmien käsittelyssä

kyllä (koskee vain iho-ongelmia)

käytettiin antibioottia, jos kyllä - ilmoita tässä:

lääkevalmiset käyttöaika

22.pH-arvon mittaus

lämpötila °C:

ilmanpaine hPA:

ilmankosteus %:

kyllä ei
onko koiraa lääkitty (*) - jos kyllä, ilmoita tässä:

käytettiinkö turkin loispuhdistusaineita (*) - jos kyllä, ilmoita tässä
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onko koira pesty (*) - jos kyllä, ilmoita tässä:
(*) koskee vain viimeisen 6 viikon ajanjaksoa

Mittaus
Kellonaika

mittaaja

korva

kainaloväli

rinta, sivusta

jalan sisäsivu

varpaidenvälit

C) Koiran käyttäytyminen

1. Pyöriminen (oman hännän jahtaaminen)
kyllä

jos kyllä, ilmoita tässä:
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