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Vakuutan, että e1äimestä antamani liedot ovat tutkitun eläimen. Suostun siihen, että

iarkastustulos on julkinen ja ECVO;n, Suomen Kennelliiton sekä rotuiäriestÖn käytettävissä

Pvm
daie :!Y rar:i year-

Vaaditut
tui[äähetetmat, I\.4ydrlaattr, epäsuora oftalmoskooppi ja binokulaari biomlkroskooppi>10x
.iirh.t ,iln aräl: ,.tia. 

",. ' 
. a',, .., , . rr.sc.p,,.and b i.riar,rar iDmia.ar::r::. ::' : ,

Muut f---l Tutk. ennen mydriaattia t----'1 Tonometria (ennen mydriaaftla)

tutk.menetelmät: ESuoraoftalmoskooppi E Muu:

Käytettäessä muita tutkimusmenetelmiä, tämån kaavakkeen lisäksi niistä vaaditaan erillinen todistus
if an olher malhoc s lscal this lorffr :f l) ilas !a ue wllh i srea it i! .errf cåte

Tatuointi

Mikrosiru

f---l Oikein :- '-l

i-l Oikein

Osittain / ei lainkaan T '-l Väärin E Puut'tuu
tunnistettavissa ir..Tre.L :asE:l

t----lVäärin EPuuttuu
1:t'e'i :::'_'

1-
I

I

I
_J,.

\__--,/
ia1.; temD 1igC /nas

\./
rec ii-/ä itrrr

Silmäsairaus no.: I lievä
ricliarila.

f] vakava

sairauden nimi / tutkimuksen alla. ei ole vlelä osoiteftu perinnöl iseksi tässå rodussa
nafiE ai' arsee-re, trce _!e:i g?l1ani rcl /e: pia!ei ti h'€r nher lBc . ii s breeDHuom.: osoittaa

noie affecied bY

'1. Persistoiva pupillaari membraani (PPM)

2. Persist. hvoerol. tunika vaskulosa
lentis / primaa'ri vitreus {PHTVLi PHPV )

3. Katarakta (synnynnäinen)

4. Retinan dysplasia 1no1

5. Papillan hypoplasia/Mikropapilla

6. Collie Eye Anomaly lcaer

7. Muu: rrrer
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1 1. Entropion/Trichiasis

1 2. Ektropion/Makroblepharon

la. Distichiasis /Ektooppinen cilia

14. Korneadystrofia

15. Katarakta (ei synnynnäinen)

16. Linssiluksaatio (primaari)

17. Retinan degeneraatio (PRA)

18 Mt.lu: rrer.

TERVE AVOIN TERVE EPÄlLYTTÄVÄ TODETTU
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"Terve": eiosoita rodulletyypillisen perinnölliseksioletetun silmäsairauden kliinisiä oireita (vrt. "Todettu").

,,Avoin,': eläimellä todettu mahdolliseen perinnölliseksi oletettuun silmäsairauteen viittaavia kliinisiä oireita, mutta muutokset epätyypillisiä.

Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry.
The Finnish Kennel Clutr

Kamreerintie 8

02770 Espoo, Finland
r'wvw.kennelliitto.fi

Allekirioittanut on tutkinut yrlä mainitun eläimen
perinnbllisten silmäsairau(s;en varalla ja kirjannut
tulokset.-ilre uidefs.Jiear llas tarrls,r' e/:1:ir "9,:l t:o abo,/e f)eni o.e1 ilt ,'l:l ioa
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kk kuluttua.

ECVO:n ja SKL-FKK:n hyväksymä eläinlääkäri, allekirioitus

väri / jakelu

1 valkoinen SKL/FKK
2 keltainen Rotuiäriestö
3 DUnainen Eläirilääkän
4 Valkoinen Omistaja / Haltija


