APINAPINSEREIDEN TERVEYSKARTOITUS

Keräämällä apinapinsereiden terveystietoja Suomen Affenpinserit ry:n jalostustoimikunta
saa tärkeää tietoa voidakseen edistää lemmikkiemme terveyttä ja turvata rodun pysymisen
terveenä myös tulevaisuudessa. Kaikki saamamme tieto on arvokasta, kiitos avustasi!
Lomakkeen täyttöohje: Vastaa kaikkiin omaa koiraasi koskeviin kohtiin mahdollisimman
kattavasti ja totuudenmukaisesti, muut kohdat voit jättää tyhjäksi.

VASTAAJAN TIEDOT
Nimi
Osoite
Sähköposti

KOIRAN TIEDOT
Nimi
Syntymäaika
Sukupuoli

Rekisterinumero
uros

narttu

Väri musta

muu, mikä

ONKO KOIRASSASI TODETTU SEURAAVIA SAIRAUKSIA TAI VIKOJA?

SAIRAUS
Addisonin tauti

Onko diagnoosi
eläinlääkärin
tekemä vai oma?

Missä iässä todettu?
Onko yksittäinen vai
krooninen sairaus?

oma eläinlääk.

ikä

yksitt.

Lisätietoja,
esim. tarkempi diagnoosi, lääkitys,
sairauden vakavuus, hoito tms.

Ei / kyllä / pvm.

kroon.

(lisämunuaisen kuorikerroksen
vajaatoiminta)

Allergia
(esim. ruoka-, lääke- tai
rokotusyliherkkyys)

Operoitu?

Anaalirauhasongelmat
Cushingin tauti
(Lisämunuaisen kuorikerroksen
liikatoiminta)

Lääkitys?

Diabetes
Lääkitys?

Epilepsia
Eturauhasongelmat
(tulehdus tms.)

Furunkuloosi

Kastroitu?

SAIRAUS
Hammasongelmat

Onko diagnoosi
eläinlääkärin
tekemä vai oma?

Missä iässä todettu?
Onko yksittäinen vai
krooninen sairaus?

oma eläinlääk.

ikä

yksitt.

Lisätietoja,
esim. tarkempi diagnoosi, lääkitys,
sairauden vakavuus, hoito tms.

Ei / kyllä / pvm.

kroon.

(purentavika, hampaiden
poisto, hammaspuutokset tms.)

Hengitysongelmat
(esim. "reverse sneezing")

Juoksuväli nartulla (kk)
Narttu steriloitu, miksi?

Hormonihäiriöt
(juoksuvälit, urosten yliseksuaalisuus)

Uros kastroitu, miksi?

Iho-ongelmat
(hotspot, kutina tms.)

Kasvaimet

Operoitu?

(hyvänlaatuiset)

Kilpirauhasen
liikatoiminta

Lääkitys?

Lääkitys?

Kilpirauhasen vajaatoiminta
Kohtutulehdus

Korvaongelmat
(sisä- tai ulkokorvan tulehdus tms.)

Kurkku- tai nielutulehdus

Kynsiongelmat

Polvitutkimustulos (virallinen)

Luusto- tai nivelongelmat

Lonkkakuvaustulos (virallinen)

(esim. nivelrikko, häntämutka,
polvilumpion sijoiltaanmeno)

Operoitu?

SAIRAUS

Onko diagnoosi
eläinlääkärin
tekemä vai oma?

Missä iässä todettu?
Onko yksittäinen vai
krooninen sairaus?

Lisätietoja,
esim. tarkempi diagnoosi, lääkitys,
sairauden vakavuus, hoito tms.

oma eläinlääk.

ikä

Ei / kyllä / pvm.
Operoitu?

yksitt.

kroon.

Napatyrä
Kastroitu?

Piilokivekset
Magneettikuvaus?

Röntgenkuvaus?

Selkäongelmat

Operoitu?

Toipuminen?

Silmäongelmat

Silmätarkastustulos (virallinen)

(tulehdus, ripset, kyynelkanavat jne.)

Sydänvika

Operoitu?

(esim. PDA, vajaatoiminta, laajentuma)

Miksi keisarinleikkaus?

Synnytysongelmat

Miksi kuolleita pentuja?

(keisarinleikkaus)

Operoitu?

Syöpä
Vatsaongelmat
(mahakatarri, ripuli, oksentelut,
nieleskely, ilmavaivat tms.)

Kasvuiässä?

Virtsatieinfektio

Muita sairauksia

Aikuisena?

Koiran kuolinsyy

ikä

Lisätietoja

vanhuus
tapaturma
sairaus, sairaskohtaus
pitovaikeus
muu syy
Lomakkeen tiedot annettu

(päivämäärä)

Lisätietoja:

KIITOS VASTAUKSESTA!

