ANONYYMI BRASILIANTERRIERIEN TERVEYSKYSELY
Tämä kysely on koirakohtainen ja eikä sen täyttäminen vaadi Brasilianterrieri - Fox Paulistinha ry jäsenyyttä.
Toivomme saavamme tietoa myös täysin terveistä koirista. Jos koirasi on jo kuollut, voit myös vastata
kyselyyn.
Valittavanasi on kaksi tiedonluovutustapaa.
Anonyymissä tiedonluovutustavassa ilmoitat koirasi terveystiedot ilman koiran tai omistajan tietoja.
Tällöin rastit parhaiten koiraasi kuvaavat vaihtoehdot, mutta et pääse kertomaan tarkennuksia. Tietoja
käytetään ainoastaan brasilianterrierien terveyden tilastointiin.
Avoimessa tiedonluovutustavassa ilmoitat sekä koirasi että itsesi tiedot. Sinulta kysytään samat kysymykset
kuin anonyymissä tiedonluovutuksessa, mutta pystyt kertomaan tarkennuksia halutessasi. Avoimella
tiedonluovutustavalla sitoudut siihen, että jalostustoimikunta voi käyttää yksittäisen koiran tietoja antaessaan
jalostusneuvontaa kasvattajille. Yksittäisiä sairaustietoja ei julkaista yhdistyksen julkaisuissa, mutta
kasvattajilla on mahdollisuus tarvittaessa saada jalostustoimikunnalta tietoa terveysriskeistä yhdistelmää
valitessaan.
Suosittelemme avointa tiedonluovutustapaa, mutta jokainen vastaus on tervetullut.
Kaikki tiedot käsitellään luottamuksellisesti.
Jos sinulla on useampi koira, täytäthän jokaisesta koirasta oman lomakkeen.
KOIRAN TAUSTATIEDOT:
Sukupuoli:
Koiran väri:
Syntymätöpö:
Steriloitu/ kastroitu:
Koira on:

Narttu
Musta
Kyllä
Kyllä
Elossa

Uros
Ruskea
Ei
Ei
Kuollut

Sininen

Isabella

KOIRAN PERUSTIEDOT
Koira on
Silmätutkittu
Polvitutkittu
Sekä silmä- että polvitutkittu
Ei silmä- eikä polvitutkittu
Onko koirastasi otettu DNA näyte resessiivisesti periytyvän pitkien luiden kehityshäiriön tutkimusta varten?
Kyllä
Ei

Oletko käynyt koirasi kanssa virallisissa koiranäyttelyissä?
Kyllä
Ei
Jos vastasit kyllä, niin vastaa vielä seuraavaan:
Koira on saanut vähintään tuloksen EH (erittäin hyvä)
Koira on saanut huonomman tuloksen kuin EH
Tulos/ syy:
KOIRAN LUONNE
Kuvaile koirasi luonnetta
Koira on luonnetestattu

Kyllä

Ei

Koira on MH-testattu

Kyllä

Ei

Koirani on (valitse sopivat vaihtoehdot):
Asteikko 1-5 (1 = ei ilmennä lainkaan tätä ominaisuutta, 5 = ilmentää erittäin paljon tätä ominaisuutta)
1
2
3
4
5
Sosiaalinen ihmisten kanssa
Sosiaalinen koirien kanssa
Iloinen
Arka
Varauksellinen
Hermostunut
Aggressiivinen
Pelokas
Oppivainen
KOIRAN TARKEMMAT TERVEYSTIEDOT
Rakenneviat
Napatyrä
Kivesvika
Häntänikamavika
Purenta
Normaali purenta
Yläpurenta
Alapurenta
Tasapurenta
Ahdaspurenta
Hampaiden vakava asentovirhe
Hammaspuutokset
Ei hammaspuutoksia
Etuhampaat
Kulmahampaat
Poskihampaat
Taemmat poskihampaat

Silmät
Ei oireita silmissä
Silmätulehdus
Yksittäinen
Krooninen
Caruncular trichiasis (silmän sisänurkan ylimääräiset karvat)
Distichiasis (ylimääräiset silmäripset tai ripsirivi)
Katarakta (harmaakaihi)
Perinnöllinen
Vanhuusiän
Katarakta, epäilyttävä, sijaintia ei määritelty
Lasiaisen rappeuma
Määrittelemättömiä ylimääräisiä ripsiä/karvoja
PHTVL/PHPV (jäänne silmän sikiöaikaisesta verisuonesta)
PRA (verkkokalvon etenevä surkastuma)
PPM (persistoivat pupillamembraanit, silmän etukammiossa olevia sidekudos- ja verisuonijäänteet)
RD (retinaali dysplasia, verkkokalvon kasvuhäiriö)
M-RD (multifokaali)
G-RD (geograafinen)
T-RD (totaali)
Korvat
Korvien asento on luonnostaan rotumääritelmän mukainen
Korvat ovat liian kevyet/ liian raskaat
Ei tulehdusoireita korvissa
Korvatulehdus
Yksittäinen
Krooninen
Iho
Ei iho-oireita
Toistuvia ihottumia
Kutinaa
Tutkitusti todettu allergia
Allergia/ atopia
Demodikoosi (sikaripunkki)
paikallinen
CDA (color dilution alopecia, karvatupen kehityshäiriö)

Yleistynyt

Nivelet, raajat, selkä
Ei oireita
Patellaluksaatio (polvilumpion sijoiltaan meno)
Tutkimustulos, jos tutkittu
Onko leikattu
Kyllä
Ei
Legg-Perthes (reisiluun pään verenkiertohäiriö)
Onko leikattu
Kyllä
Ei
Surkastuneita varpaita etujaloissa
Surkastuneita varpaita takajaloissa
Kipuja selässä
Sisäelinsairaudet
Ei oireita sisäelinsairauksista
Ruoansulatusongelmia (oksentelu/ ripuli)
Kurkkutulehduksia
Yksittäinen
Sydänsairaus
Munuaissairaus
Maksasairaus

Yksittäinen
Krooninen

Krooninen

Haimasairaus
Kilpirauhassairaus
Diabetes (sokeritauti)
Virtsatietulehdus
Virtsakiviä
Eturauhasvaivoja
Anaalirauhastulehdus

Vajaatoiminta

Ylitoiminta

Yksittäinen
Hoidettu ruokavaliolla

Krooninen
Leikkaushoito

Yksittäinen

Krooninen

Hermostolliset sairaudet
Ei oireita hermostollisista sairauksista
Epileptisiä kohtauksia
Todettu epilepsia, johon lääkitys

Kyllä

Ei

Autoimmuunisairaudet
Ei autoimmuunisairauksia
Eosinofiilinen myosiitti (autoimmunologinen puremiseen käytettävien poskilihasten tulehdus)
Syöpä- ja kasvainsairaudet
Ei oireita kasvainsairauksista
Hyvänlaatuisia nisäkasvaimia
Muita hyvänlaatuisia kasvaimia
Kysymys narttujen omistajille
Kohtutulehdus
Kyllä
Jos kyllä, niin kohtutulehdus on hoidettu
Kiitämme vastauksistasi!

Ei
Lääkehoidolla

Steriloimalla

