Suomen Japaninpystykorvayhdistys ry

JAPANINPYSTYKORVAN TERVEYSKYSELY
Koiran nimi:

Rekisterinumero:

Syntymäaika tai ikä:

Sukupuoli:
uros

narttu

YLEISET KYSYMYKSET
Koira on elossa

Koira on kuollut, kuolinsyy ja –ikä:

Koira on ollut terve
Koiralla on ollut satunnaisia vaivoja tai sairauksia, mitä?

Koira saa lääkitystä sairauden hoitoon, minkä sairauden, lääkkeen nimi?

Koira on

normaalipainoinen

Koiran paino

hieman lihava

kg

Säkäkorkeus

liian lihava

hoikka

laiha

cm

Koira syö pääasiassa:
Teollista kuivamuonaa

Samaa ruokaa kuin ihmiset

Koiralle valmistettua kotiruokaa

Muuta, mitä?
Koira saa vitamiineja tai hivenaineita, mitä?

LOISHÄÄTÖ (mato, täi, punkki ym.)
Esiintynyt sivuvaikutuksia loishäätöön käytetyistä valmisteista, minkälaisia?

Valmisteen nimi:

ROKOTUS
Esiintynyt rokotuksen jälkeen sivuvaikutuksia, minkälaisia?

Mikä rokote oli kyseessä?

NUKUTUS / RAUHOITUS
Onko koiraa koskaan nukutettu tai rauhoitettu?

ei

kyllä

Esiintyikö nukutuksen yhteydessä sivuvaikutuksia?

ei

kyllä, minkälaisia?

HAMPAAT JA PURENTA
Normaali purenta

Tasapurenta

Kaikki hampaat (42 kpl)

Alapurenta

Hampaita puuttunut alun perin

Yksilöi mitä hampaita puuttuu:

Yläpurenta

Muu, mikä?

kpl

Hampaita on poistettu

Yksilöi mitä hampaita poistettu:

etuhampaita (I)

kpl

etuhampaita (I)

kpl

välihampaita (P)

kpl

välihampaita (P)

kpl

takahampaita (M)

kpl

takahampaita (M)

kpl

kulmahampaita (C)

kpl

kulmahampaita (C)

kpl

kpl

Esiintyykö hammaskiveä?

ei ollenkaan

vähän

melko paljon

runsaasti

Minkä ikäisestä lähtien hammaskiveä?
Onko poistettu hammaskiveä?

ei

kyllä, kuinka usein?

Muita ongelmia hampaissa, minkälaisia?

IHO
Hot spot (märkivä ihotulehdus)

Epänormaalia karvanlähtöä (laikuittain lähtevä karva)

Demodex (sikaripunkki)

Talikertymiä (joista puhjetessa tulee valkoista talia tai märkää)

Kutiava iho

Ihottumaa, missä kohdin?

Syyliä

Ihokasvain, minkä ikäisenä havaittu?

Muu ihosairaus tai iholla oleva vaiva, mikä?

POLVET
Onko koiran polvet tarkastettu?
Virallinen tulos, aste:

0

ei
1

kyllä

2

3

4

Onko tutkimuksen yhteydessä havaittu polvista muuta?

Epävirallinen tulos, aste:
ei

0

1

2

3

4

B

C

D

E

1

2

3

kyllä

Mitä?

Polvi / polvet leikattu polvivian vuoksi

Polven / polvien nivelsiteet leikattu

Koiralla on ollut oireita polvien vuoksi, ikä oireilun alkaessa:
Lisätietoja:

LONKKANIVELET
Onko koira lonkat kuvattu?
Virallinen tulos:

A

ei
B

C

kyllä
D

E

Epävirallinen tulos:

Onko kuvien yhteydessä havaittu muita lonkan / selän / takaraajojen muutoksia ?

ei

A
kyllä

Mitä?

Koiralla on ollut oireita lonkkien vuoksi, Ikä oireilun alkaessa:
Lisätietoja:

KYYNÄRNIVELET
Onko koiran kyynärnivelet kuvattu?
Virallinen tulos:

0

1

ei
2

kyllä

3

Epävirallinen tulos:

Onko kuvien yhteydessä havaittu muita eturaajojen tai etuosan muutoksia?
Mitä?

Koiralla on ollut oireita eturaajojen vuoksi, ikä oireilun alkaessa:
Lisätietoja:

ei

0
kyllä

MUUT LUUSTOMUUTOKSET
Legg perthes

Välilevyn pullistuma (tyrä)

Selkämuutos

Nivelrikko, missä?

Spondyloosi

Muu, mikä?

Koira ontuu

ei koskaan

joskus

usein

Yliojentuva kinnernivel

Ikä ontumisen alkaessa:

Mitä raajaa:

Ontumisen syy:

Lisätietoja:

HÄNTÄ
Häntäkoukku tai mutka

Lyhyt häntä

Voimakkaasti kiertyvä, jota ei saa vedettyä suoraksi

Töpöhäntä

Lisätietoja:

SILMÄT JA KORVAT
Onko koiran silmät tarkastettu virallisesti?

ei

kyllä

Koiran ikä, jolloin silmätarkastus suoritettiin:

Onko silmät tarkastettu epävirallisesti?

vuotta

ei

kyllä

kk

Silmätarkastuksen löydökset:
PRA (verkkokalvon surkastuma)

PHTVL/PHPV

HC (kaihi)

Ylimääräisiä luomikarvoja (Distichiasis)

RD (verkkokalvon vajaakehitys)

Silmää hankaavia ripsiä

Entropium (silmäluomen sisäänkiertyminen)

Retinopatia

Ectropium (silmäluomen uloskiertyminen)

Kuivat silmät

PPM:Membrana pupillaris persistens

Muu, mikä?
joskus

usein

jatkuvasti

Silmien alla karvat värjääntyneet ruskeiksi?

ei yhtään

hiukan

runsaasti

Onko ollut silmätulehduksia?

kyllä

Vuotavatko silmät?

ei koskaan

ei

Muu silmiin liittyvä sairaus/vaiva, mikä?

Korvatulehduksia, kuinka usein?
Muu korviin liittyvä sairaus / vaiva, mikä?

SISÄTAUDIT
Sivuääni sydämessä

Ruokatorven laajentuma

Kilpirauhasen vajaatoiminta

Sydämen vajaatoiminta

Suolistosairaus

Kilpirauhasen liikatoiminta

Muu sydänvika

Verenhyytymisongelma

Hyvänlaatuisia kasvaimia

Maksasairaus

Cushingin tauti

Syöpäkasvaimia

Munuaissairaus

Napatyrä

Maksashuntti

Haimasairaus

Nivustyrä

Kiteitä virtsassa

Diabetes

Muu tyrä, mikä?

Virtsakiviä

Autoimmuunisairaus, mikä?
Muu, kerro tarkemmin lisätietoja kohdassa
Lisätietoja

Sairauden alkamisikä:

MUUT SAIRAUDET
Nielutulehdus

Suolistotulehdus

Tulehtuneet anaalirauhaset

Herkkä vatsa

Virtsatietulehdus

Voimakasta niiskutusta

Allergia

Muuta, tarkenna lisätietoja kohdassa

Allergian vahvistettu syy jos tiedossa:
Allergian epäilty syy, jos varmuutta ei tiedossa:
Allergia ilmenee:

vatsaoireina

iho-oireina

korvissa

silmissä

Koira nuolee paljon tassujaan
Koira on sairastanut vakavan tartuntataudin, minkä?

Lisätietoja:

HERMOSTO
Epilepsia

Epämääräisiä kohtauksia, kuvaile lisätietoja kohdassa

Epileptisiä kohtauksia

Muita hermosto-oireita. Tarkenna lisätietoja kohdassa.

Muu hermosto sairaus, mikä?
Lisätietoja (esim. lääkitys, oireiden alkamisikä):

LISÄKYSYMYKSET UROKSELLE
Toinen kives ei ole laskeutunut

Esinahan tulehduksia

Seksuaalisesti ylivilkas

Kumpikaan kives ei ole laskeutunut

Kivestulehduksia

Ei ole kiinnostunut nartuista

Eturauhasvaivoja

Epämuodostuneita siittiöitä

Uros on kastroitu, miksi?
Hedelmättömyys, missä iässä?
Muuta, mitä?
Onko urosta käytetty jalostukseen?

ei

Astutus on

melkein aina

onnistunut aina

kyllä

uros astuu itsenäisesti
harvoin

tarvitsee apua

ei ollenkaan

Miksi astutukset ovat epäonnistuneet?

Astutustilanteessa:
Uros ei anna avustaa

Uros liian innokas, astumisesta ei tahdo tulla mitään

Uros ei ole nartusta kiinnostunut

Uros on epävarma, joutuu houkuttelemaan astumaan

Uros kiinnostuu nartusta heti ja pyrkii astumaan

LISÄKYSYMYKSET NARTULLE
Valeraskauksia

Säännölliset juoksut, kiimojen väli kk

Kohtutulehdus

Epäsäännölliset juoksut, kiimojen väli kk

Emätintulehdus

Kiiman kesto arviolta

Maitorauhastulehdus

Pitkittynyt kiima

Nisäkasvaimia

Ns. veretön kiima

Narttu on steriloitu, miksi?
Narttu on synnyttänyt

Narttu on keisarinleikattu

kertaa

Synnytykset ovat tapahtuneet luonnollisesti

Polttoheikkoutta

Narttu on hoitanut aina pentunsa itse

synnytyksessä jouduttu käyttämään hormoneja

Jouduttu auttamaan pentueen hoidossa, miten?
Synnytyksessä tarvittu eläinlääkärin apua, miksi?
Narttu saanut kalkkishokin, kuinka monen pentueen yhteydessä?
Narttu on jäänyt tyhjäksi astutuksen jälkeen, syy?
Narttu on luonut pentunsa / keskenmeno, lisätietoja:
Narttu on ollut vaikea astuttaa , miksi?
Kuolleina syntyneitä pentuja kpl

Pentuja kuollut ennen luovutusikää kpl

Pennun / pentujen kuolinsyy, mikäli tiedossa:
Lisätietoja:

UROKSEN / NARTUN JÄLKELÄISTEN TERVEYS
Jos koiran jälkeläisellä on esiintynyt seuraavia vikoja / virheitä, merkitse kuinka monella jälkeläisellä.
Kitalakihalkio kpl

Häntämutka kpl

Huulihalkio kpl

Töpöhäntä kpl

Sierainhalkio kpl

Kivesvika kpl

Napatyrä kpl

Vesipää kpl
Minkälaisia purentavirheitä:

Purentavirhe kpl

Muita synnynnäisiä vikoja / virheitä tai lisätietoja:

OMISTAJALLE
Koira on ensimmäinen japaninpystykorvani

kyllä

Harrastukset:

Näyttelyt

Seurakoira / perhekoira

ei

Minkä ikäisenä koira tuli perheeseen?
Tottelevaisuuskoulutus

Agility

Muita, mitä
Montako koiraa perheessä on?

joista aikuisia koiria

, pentuja

LUONNE JA KÄYTTÄYTYMINEN
Koira on ystävällinen omaa perhettään kohtaan

aina

joskus

ei koskaan

en osaa sanoa

Murisee tai puree oman perheen jäseniä

aina

joskus

ei koskaan

en osaa sanoa

Suhtautuu ystävällisesti vieraita ihmisiä kohtaan

aina

joskus

ei koskaan

en osaa sanoa

Suhtautuu aristellen vieraita ihmisiä kohtaan

aina

joskus

ei koskaan

en osaa sanoa

Suhtautuu vihaisesti vieraita ihmisiä kohtaan

aina

joskus

ei koskaan

en osaa sanoa

Sosiaalinen muiden koirien kanssa

aina

joskus

ei koskaan

en osaa sanoa

Vihainen oman sukupuolensa edustajia kohtaan

aina

joskus

ei koskaan

en osaa sanoa

Vihainen toisen koiran sukupuoleen katsomatta

aina

joskus

ei koskaan

en osaa sanoa

Pelokas kuullessaan äkillisiä tai kovia ääniä

aina

joskus

ei koskaan

en osaa sanoa

Pelokas vieraissa paikoissa ja uusissa tilanteissa

aina

joskus

ei koskaan

en osaa sanoa

Vahtii omia esineitään, ruokakuppiaan, makuupaikkaansa

aina

joskus

ei koskaan

en osaa sanoa

Luotettava pienten lasten kanssa

aina

joskus

ei koskaan

en osaa sanoa

Sallii kynsien leikkauksen, harjauksen ja pesun

aina

joskus

ei koskaan

en osaa sanoa

Koira on mielestäni (voit valita useitakin vaihtoehtoja)
rohkea

rauhallinen

herkkähaukkuinen

luotettava

helppo käsitellä

arka

vilkas

kiltti

epäluotettava

määräilevä

Itsenäinen

ylivilkas

laiska

Itsepäinen

sosiaalinen

Koiran kanssa on esiintynyt:
hallintaongelmia

turhaa haukkumista

ihmisiin kohdistuvaa aggressiota

pelkotiloja

ongelmia yksinjäämisen kanssa

ei ole esiintynyt ongelmia

ongelmia vieraiden koirien kanssa

ongelmia perheen muiden koirien kanssa

Lisätietoja:

Edellä mainitut tiedot koirastani saa julkistaa

ei

kyllä

Päiväys:

OMISTAJAN TIEDOT
Nimi- ja osoitetietojen ilmoittaminen on vapaaehtoista, mutta omistajan tiedot ilmoittamalla varmistat, ettei kukaan muu ole
lähettänyt koirastasi tietoja.
Nimi:

Osoite:

Sähköpostiosoite:

Lisätietoja:

Puhelinnumero

