Eläinlääkintälomake
Veterinärformulär

Lähete • Chiari-epämuodostuman ja syringomyelian seulontatutkimus
Remiss • Screeningtest för Chiari-missbildning och syringomyeli

Koiralla on aikaisempi lausunto
Hunden har ett tidigare utlåtande

Lisätietoja kääntöpuolella - Tilläggsinformation på baksidan

Koira • Hund
Rotu - Ras

Uros
Hane

Nimi - Namn

Narttu
Tik

Syntymäaika - Födelsedatum

Rekisterinumero - Registernummer

Koiran ikä tutkimushetkellä - Hundens ålder vid granskningen
a) yli 5 v. /över 5 år

b) 3–5 v./år

c) 18–36 kk/mån.

Lausunnon vastaanottaja - Mottagare av utlåtande
Lähiosoite - Näradress
Postinumero ja -toimipaikka - Postnummer och -anstalt

Puhelin päivisin - Telefon dagtid

Sähköposti - E-mail

Vakuutan, että koirasta antamani tiedot ovat tutkitun koiran. Olen tietoinen Suomen
Kennelliiton virallisista määräyksistä syringomyelian vastustamiseksi ja hyväksyn ne.
Suostun siihen, että tarkastustulokset ovat julkisia ja Suomen Kennelliiton sekä rotujärjestön käytettävissä. Magneettikuvat jäävät Kennelliiton arkistoon.
Jag försäkrar att uppgifterna berör den undersökta hunden. Jag är medveten om
Finska Kennelklubbens officiella bestämmelser angående bekämpningen av syringomyelia och godkänner dem. Jag godkänner att utlåtandet är offentligt och står
till Finska Kennelklubbens och rasföreningens förfogande. Magnetresonansbilderna
arkiveras i Kennelklubben.
HUOM! - OBS! (ks. lisäohje - se tilläggsdirektiv)
På
svenska

Tuontikoira rekisteröidään Kennelliiton rekisteriin
Importhunden inregistreras i Kennelklubbens register

Allekirjoitus - Underskrift

Nimenselvennys - Namnet textat

Suomen Kennelliiton antama lausunto on maksullinen. Lausunto lähetetään Omakoiraan tai
kirjeitse, kun maksu on kirjautunut tilillemme. - Utlåtandet från Finska Kennelklubben är avgiftsbelagt. Utlåtandet sänds till Omakoira eller per brev efter att inbetalningen syns på vårt konto.

Lähettävän eläinlääkärin merkintöjä • Remitterande veterinärs anteckningar

TM

Mikrosirunumero - Mikrochipnummer

Tarkastettu
Granskad

Suoritettu
Utförd

Tatuointinumero - Tatueringsnummer

Tarkastettu
Granskad

Suoritettu
Utförd

Normaalit kivekset
Normala testiklar

Piilokives
Kryptorkid

Kuvat on merkitty numerolla:
Bilderna är märkta med:

Tutkimuksen päivämäärä - Datum

Kastroitu
Kastrerad

Rauhoitus/anestesia (pakollinen)
Sedering/anestesi (obligatorisk)

Kuvaaja/Klinikka - Veterinär/Klinik
Lähiosoite - Näradress

Koiran paino
Hundens vikt

Postinumero ja -toimipaikka - Postnummer och -anstalt

Aine ja annos - Medel och dos

Sähköposti - E-mail
Puhelin - Telefon

Allekirjoitus - Underskrift

Nimenselvennys ja el.lääk.nro - Namnet textat och vet.nr.

Kuvaajan muut huomautukset - Veterninärens övriga anmärkningar
Koiralla on Chiari -epämuodostumaan ja syringomyeliaan viittaavia oireita:
Hunden har sjukdomssymptom som pekar på Chiari-missbildning och syringomyeli

Kyllä
Ja

Ei
Nej

Kuvaus oireista - Beskrivning av symptom

01.14

Kennelliiton merkintöjä • Kennelklubbens anteckningar
Merkinnät virheelliset/puuttuvat kuvasta (kuvauksen päivämäärä, koiran rekisterinumero/TM-numero tms.)
Märkningen felaktig/saknas från bilden (datum/reg.nummer/ID e.dyl.)

Suomen Kennelliitto –
Kamreerintie 8
02770 ESPOO
Finska Kennelklubben ry.
Kamrersvägen 8
02770 ESBO
			

Puh./Tel. (09) 8873 0253
Fax (09) 8873 0331, 859 7825
Vaihde/Växel (09) 887 300

Tutkimukset –
Undersökningar

Lisäohjeita

Tilläggsdirektiv

– Tutkimushetkellä koiran on oltava tunnistusmerkitty hyväksyttävällä tavalla ja merkintä siitä on oltava
myös rekisteritodistuksessa (TM-numero pihdeillä
tai kirjoitettuna, -paikka [korva], mikrosirutarra, aika,
merkitsijän allekirjoitus ja numero), jonka vuoksi rekisteritodistuksen on oltava mukana kuvauksessa.
– Mikrosirun on oltava rekisteröity Kennelliitossa ennen
kuvien arvostelua; TM-kortti (keltainen osa) tulee lähettää viimeistään kuvien mukana.
– Virallinen lausunto sekä siihen perustuva mahdollinen
jalostusindeksi voidaan antaa vain Suomen Koirarekisterissä oleville koirille.
HUOM! Tuontikoiria ei rekisteröidä automaattisesti,
vaan rekisteröintiä on pyydettävä kirjallisesti. Lisäohjeet: www.kennelliitto.fi /FI/Jalostus/Tuontikoirat
Kuvauksen yhteydessä on koiran omistajalta kysyttävä
haluaako hän rekisteröidä tuontikoiransa vai ei (rasti
lomakkeeseen).

– Hunden skall vid undersökningstillfället vara ID-märkt
på ett godkänt sätt, vilket även skall framgå ur registreringsbeviset (ID-numret med tatueringstång eller
inskrivet, -plats [t.ex. vänster öra], mikrochipets klistermärke, datum och ID-märkarens underskrift och nummer), varmed registreringsbeviset skall medtas vid
röntgningen.
– Mikrochipet bör vara inregistrerat i Kennelklubben innan rtg-bilderna bedöms. ID-kortet bör sändas senast
med rtg-bilderna (FKK’s gula del.)
– Officiellt utlåtande samt på det möjligen baserade
avelsindex ges endast på hundar inregistrerade i Finska
Kennelklubbens Hundregister.
OBS! Om importhundars inregistrering bör meddelas
skilt. Tilläggsuppgifter: www.kennelliitto.fi/FI/Jalostus
/Tuontikoirat
Vid undersökningen skall veterinären fråga om ägaren
vill ha hunden FI-registrerad eller inte (kryssa för på
blankettens framsidan).

