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KOIRAN TIEDOT     

NIMI  _______________________________________________________________ 

REKISTERINUMERO ________________      SYNTYMÄAIKA   ________________ 

ROTU   □ Faaraokoira   □ Ibizanpodenco    

SUKUPUOLI  □ uros (täytä kohdat 1,2 ja 3)     □ narttu (täytä kohdat 1,2 ja 4)        

1. SAIRAUDET 

□ Allergia                                  oireiden alkamisikä (kk):____  

  □ iho-oireita/tulehduksia  □ toistuvia tulehduksia 

  □ jatkuva kutina  □ atopia 

  □ jatkuva/häiritsevä hilseily   

  □ toistuvia tai jatkuvia vatsa-/ suolistovaivoja 

  □ kontaktiallergia  mille:__________________________________________ 

  □ ruoka-aineallergia   mille, oireet:__________________________________ 

 
      _____________________________________________________________ 
  

□ Ongelmia ihossa □karvattomuutta, missä?_________________________________________ 

  □ihokasvain tai syylä 

  □sikaripunkki 

  □muita iho-ongelmia, mitä? _______________________________________ 

 
       _____________________________________________________________ 

 
  □ Kasvaimet  ikä jolloin kasvaimet todettu (kk):____ 

  □ hyvänlaatuinen □pahanlaatuinen 

  diagnoosi perustuu: 

  □ neulanäyte   □ koepala    □ ruumiinavaus   □ eläinlääkärin arvio 

  □ muu ________________________________________________________ 

  □ rasvapatteja  montako, missä?:___________________________________ 

 
  _______________________________________________________________ 
 

□ Sydänsairaus ikä jolloin sairaus todettu (kk):____ 

  □ sivuääni  □ Endokardioosi (läppävika) 

  □ vajaatoiminta □ Synnynnäinen sydänvika 

  □ laajentuma  □ Dilatoiva kardiomyopatia 

  □ muu: ________________________________________________________ 
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□ Autoimmuunisairaus ikä jolloin sairaus todettu (kk):____ 

  □ SLE   □ kuivasilmäisyys  

  □Kilpirauhasen vajaatoiminta   □ AIHA/IMHA  

  □ IMPA (autoimmuuni polyartriitti)  □ Trombosytopenia  

  □ muu, mikä:___________________________________________________ 

 

□ Haiman vajaatoiminta. Ikä jolloin sairaus todettu (kk):____ 

□ Maksasairaus (mm. vajaatoiminta, maksashuntti), mikä:_______________________________________ 

  Ikä jolloin sairaus todettu (kk):____ 

□ Munuaissairaus (mm. vajaatoiminta, polykystinen munuaistauti, bakteeritulehdus), mikä:    

        
     _______________________________________________________  Ikä jolloin sairaus todettu (kk):____ 

 
□ Epilepsia  Ikä jolloin sairaus todettu (kk):____ 
  □ epileptistyyppisiä kohtauksia, syytä ei määritetty 

  □ aito idiopaattinen epilepsia 

  □muu epilepsia, syy______________________________________________ 

  kohtaustiheys:___________________________________________________ 

  Lääkitys: _______________________________________________________ 

  Tehdyt tutkimukset:______________________________________________ 

  _______________________________________________________________ 

□ Tuki- ja liikuntaelimet □ ontumista    □ selkä- tai niskakipuja   □ jäykkyyttä 

  □ syy diagnosoitu   □selkä   □niska  □ röntgenkuvattu   □magneettikuvattu  

  □ kasvuhäiriöitä     □ muutoksia nivelissä   □ spondyloosi  

  □ välimuotoinen lanne-ristinikama      

  muu syy: _______________________________________________________ 
  Miten selkä/niskavaiva vaikuttaa koiranne jokapäiväiseen elämään?   
                                 
   ______________________________________________________________ 
 
   _______________________________________________________________  

□ Virtsatietulehduksia    □ virtsakiviä   hoitotapa:_____________________________________________ 

□ Sisäsiisteysongelmia aikuisena    □ pidätyskyvyttömyyttä  Muita ongelmia:_______________________ 

□ Perianaalifistelia (krooninen haavauma peräaukon alueella). Ikä jolloin sairaus todettu (kk):__________ 

□ Anaalirauhasongelmia 

□ Suolistosairauksia 

□ Hengityselimistön sairaus (mm. krooninen keuhkotulehdus, akuutti keuhkorakkuloiden vaurio DAD). 

      Ikä jolloin sairaus todettu (kk):____ mikä:__________________________________________________ 
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□ Kuuro  □ molemmat korvat □ toinen korvista    Ikä jolloin todettu (kk):________________ 

□ Korvatulehduksia   muita ongelmia korvissa:_________________________________________________ 

 

□ SILMÄSAIRAUS 

□ Toistuvia silmätulehduksia (=enemmän kuin kerran)    □ vuotavia silmiä    □ kuivasilmä (KCS) 

□ Ylimääräisiä ripsiä    □ distichiasis    □ ektooppinen cilia 

□ Luomen virheasento, mikä:__________________________ 

□ ppm 

□ Harmaakaihi eli katarakta(ent. hereditäärinen katarakta, HC) 

□ Verkkokalvon kehityshäiriö (RD)     □ Etenevä verkkokalvon surkastuma (PRA) 

□ Muu, mikä:___________________________________________________________________________ 

 

Silmäsairauden vaikutus näköön / elämään____________________________________________________ 

 

□ lonkkavika    □kyynärniveldysplasia    □olkaniveldysplasia  Ikä jolloin todettu (kk):________ 

 nivelsairauden hoito:__________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

□ Patella luksaatio.  Polvitarkastusikä _______________ 

Mikä polvien tutkimustulos oli? 

□1/0 tai 0/1 

□1/1 

□2/0 tai 0/2 

□2/1 tai 1/2 

□2/2 tai huonompi 

□ koiran polvia operoitu polvivian vuoksi 

Mikäli koiranne polvissa on todettu jotain poikkeavaa, kerro miten se vaikuttaa jokapäiväiseen elämään? 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

□ Addison  Ikä jolloin todettu (kk):____   

□ Cushing  Ikä jolloin todettu (kk):____ 

□ Mahalaukun laajentuma ja/tai kiertymä. Ikä jolloin todettu (kk):____ 

□ Häntämutka 

□ Häntämurtuma 
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□ Amputaatio häntämurtuman seurauksena 

□  Onko koiraa hoidettu eläinlääkärissä jonkun muun kuin tässä kyselyssä luetellun sairauden vuoksi? 

_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 

2. MUUTA 

□ Luunmurtumia minkä ikäisenä/ missä tilanteessa:_____________________________________________ 

 
_______________________________________________________________________________________ 
 

□ Hammaspuutoksia; puuttuvia välihampaita____ kpl, puuttuvia etuhampaita____ kpl 

□ Ylimääräisiä hampaita, missä, montako_____________________________________________________ 

□ Purentavika    □ yläpurenta    □ alapurenta    □ tasapurenta    □ vino purenta 

□ Koiralla on ollut huonosti irtoava maitohammas tai -hampaita, jotka on jouduttu poistamaan   

     eläinlääkärin toimesta 

□ Koiralla on ollut hammaskiveä, jota on poistettu ell toimesta 

 
Pesettekö koiranne hampaita  

□Säännöllisesti    □kerran viikossa tai useammin    □Joka toinen viikko   

□Kerran kuukaudessa tai harvemmin    □silloin tällöin    □en ole koskaan pessyt koirani hampaita 

 

□ Ongelmia tassuissa/kynsissä:_____________________________________________________________ 

□ Ongelmia rauhoituksen/nukutuksen takia:__________________________________________________ 

□ Oireita rokotuksesta____________________________________________________________________ 

 □ Tapaturmia___________________________________________________________________________ 

 

Ruokahalu:  □ ahne    □ normaali    □ nirso    □ erittäin huono 

Mitä koira syö □teollinen ruoka   □kotiruoka  □raakaruoka  □lisäravinteet  □joku muu, mikä:  

 

_______________________________________________________________________________________ 

 
LUONNE:    

□ Arka  □ ääni/paukkuarka    □ uudet tilanteet   □ vieraat ihmiset  □ lapset   □ toiset koirat 

□ Aggressiivinen   □ ihmisille    □toisille koirille 

□ Pidättyväinen vieraita kohtaan   □ välinpitämätön vieraita kohtaan 

□ Yliaktiivinen  □ passiivinen 
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□ Stressiperäistä liikajuomista 

□ Sisäelinsairaudesta johtuvaa liikajuomista 

□ Selittämätöntä liikajuomista 

□ Kärsii eroahdistuksesta. Koiran eroahdistus oireilee: 

 □Yksinollessaan itkemisenä/haukkumisena/ulvomisena (ei koske pentuaikana tehtyä  

                              yksinolo-opetusta) 

 □Kodin tuhoamisena (ei koske pentuaikana tehtyjä tuhoja) 

 □Stressiperäisenä tarpeidentekemisenä sisälle (ei koske pentuaikana tehtyjä tarpeita) 

 □Muulla tavalla, millä ________________________________________________________ 

 
       ________________________________________________________________________ 
        
KÄYTTÄYTYYKÖ KOIRANNE STEREOTYYPPISESTI? ? 

□Ei 

□Hännänjahtaaminen 

□Näkymättömien kärpästen tai valojen ja varjojen nappailu 

□Tuijottaminen 

□Nuoleminen 

□Kaavamainen kävely/juokseminen 

□Hitailu (transsimainen käytös) 

□Puree/imee itseään 

□Kivien kantaminen tai pyörittäminen 

□Muu, mikä?___________________________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________________________________ 
 

Riistavietti:  □ erittäin voimakas   □ voimakas   □ kohtalainen  □ heikko 

 
MITÄ HARRASTATTE KOIRANNE KANSSA: 

□lenkkeily    □näyttely    □maastojuoksu    □ratajuoksu    □agility    □toko    □rallytoko    □uinti  □jäljestys    

□koiratanssi    □canicross    □valjakkohiihto    □dobo    □ei mitään   

□muu mikä?__________________ 

 
Koetko koiran toimivan hyvin harrastamassanne lajissa  

□ en   □ kyllä    □poikkeuksellisen hyvin 
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3. UROKSEN LISÄÄNTYMISTERVEYS: 

□ Eturauhasvaivoja: _____________________________________________________________________ 

□ Huonolaatuinen sperma 

□ Alentunut libido, ei ole kiinnostunut kiimaisista nartuista 

□ Uros ei astu 

□ Spermaa kerätty keinosiemennystä varten 

 
Minkä ikäisenä uroksen kivekset laskeutuivat  

□alle 8 vko    □8-16 vko    □4-6 kuukautta    □yli 6 kuukautta  

□toinen kives ei laskeutunut   

□kumpikaan kives ei laskeutunut 

 
Pentueiden määrä _____ 
 
Kivespuutteisia: ____ Napatyrä: ____ Häntämutka ____ 
 
Muita ongelmia: _________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 

□ Kastroitu. Mikäli koiranne on kastroitu kerro tässä myös syy: 

_______________________________________________________________________________________ 

 

4. NARTUN LISÄÄNTYMISTERVEYS 

NARTUN JUOKSUT 

Ensimmäinen juoksu (kk)   ______ 

Keskimääräinen juoksuaikojen väli (kk) ______ 

□ Ei valeraskauksia 

□ Vain vähän oireita valeraskaudesta 

□ Erittää maitoa runsaasti 

□ Hoitaa ja vahtii kuviteltuja pentuja 

□ Luonne muuttuu  

□ Valeraskauden kesto (viikkoa): ________ 

□ Steriliteettiä / tiinehtyvyysongelmia (esim. hormonihäiriöitä) 

□ Muita sukuelinten sairauksia (kohtutulehdus, munasarjakystat)_________________________________ 

 
JALOSTUSKÄYTTÖ 

Pentueiden määrä: _____    Keinosiemennys:____     Jäänyt tyhjäksi: ____ kertaa 
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SYNNYTYS 

□ Ei ongelmia 

□ Lääkitysapu: ______________________ 

□ Keisarinleikkaus 

 
Normaalisti syntyneet (määrä):____ keisarinleikkauksella syntyneet: ____ 

Kuolleina syntyneitä:____ 

Kuolleet/lopetettu ennen luovutusikää: ____ 

Kivespuutteisia: ____ Napatyrä: ____ Häntämutka ____ 

Muita ongelmia: _________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

□ Steriloitu. Mikäli koiranne on steriloitu, kerro tässä myös syy: 

_______________________________________________________________________________________ 

 

KUOLLUT     

____/____ 20_____    Kuolinsyy:____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Omistaja (tietojen antaja) 

Nimi ja osoite ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

sähköposti    _______________________                           puhelinnumero  ______________________ 

□Annan tiedot Suomen Faaraokoirat ja Ibizanpodencot ry:n käytettäväksi luottamuksellisesti niin, että että tietoja 

voidaan julkaista vain ilmoittamatta koiran tunnistetietoja 

□Haluan luovuttaa tiedot avoimeen käyttöön, jolloin koiran tunnistetiedot voidaan luovuttaa yhdessä tietojen 

kanssa 

□vakuutan, että antamani tiedot ovat oikeita ja minulla on oikeus luovuttaa koiraan liittyviä tietoja (olen koiran 

omistaja) 
 
 
 
_______________       __________________________________________ 
paikka ja aika  allekirjoitus ja nimen selvennys 
 
Palautusosoite: 
Faaraokoirat & Ibizanpodencot: Hanna Ukura, Ahteenpääntie 5, 91980 Lumijoki 


