Newfoundlandinkoirien terveystutkimukset 01.01.2015 alkaen
SNY (Suomen Newfoundlandinkoirayhdistys ry.)
Suomen Newfoundlandinkoirayhdistys ry ylläpitää terveystilastoa kasvattajien/ koiranomistajien toimittamien ja Kennelliiton antamien lausuntojen perusteella. Ensisijainen tietolähde on koiran omistaja. Talkoovoimin kirjataan myös tuloksia KoiraNetistä. Tietojen toimittaja vastaa tietojen oikeellisuudesta. Yhdistys ei vastaa tietojen oikeellisuudesta.
Koiran tulisi olla identifioitavissa (virallinen nimi, mikrosirun numero, tunnistusmerkintä tarkastettu).

PEVISA
Rodulla on PEVISA 1.1.2015 alkaen.
PEVISA (Perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma) koskien pentujen rekisteröintiä ovat voimassa 1.1.2015 alkaen. Mikäli olet asiassa epävarma, ole ennen astutusta yhteydessä Kennelliittoon.
PEVISA:
http://www.kennelliitto.fi/sites/default/files/media/pevisa_ja_rotukohtaiset_erityisehdot_2015_0_0.pdf
http://www.kennelliitto.fi/kasvatus-ja-terveys/koiran-rekisterointi/pevisa-ja-muut-rekisterointiin-vaikuttavat-ehdot
Ulkomaisten urosten pysyvät poikkeusluvat
http://www.kennelliitto.fi/sites/default/files/media/ulkomaisten_urosten_pysyvat_poikkeusluvat_1.pdf
http://www.kennelliitto.fi/kasvatus-ja-terveys/koiran-rekisterointi/poikkeuslupaa-on-anottava-hyvissa-ajoin

Alla tiivistelmä terveystutkimuksista.
Esitys on pelkistetty, tarkista vaatimukset kokonaisuudessaan Kennelliiton määräyksistä ja Suomen Newfoundlandinkoirayhdistyksen ohjeista.

Kennelliitossa rekisteröintiin vaaditut terveystutkimukset (PEVISA)
1.1.2015 alkaen:
(Poikkeukset, ks. linkit yllä)

Rotuyhdistyksen pentuvälitys:

Rotuyhdistyksen suosittelemat terveystutkimukset

Suomen Newfoundlandinkoirayhdistys ry:n pentuvälitykseen päästäkseen pentueen vanhemmista tulee olla ainakin seuraavat
terveyslausunnot (katso tarkemmat ohjeet pentuvälitysohjeesta) toimitettuna terveystietokannan ylläpitäjälle:

(SNY):

Tietoja hallinnoi Kennelliitto (KL)

LONKAT

x

Virallinen lonkkalausunto,
koiran kuvausikä 18+ kk.
E-lonkkaisen jälkeläisiä ei saa normaaliin FI-rekisteriin.

x

KYYNÄR

x

Virallinen kyynärlausunto,
koiran kuvausikä 18+ kk.
3-kyynäräisen jälkeläisiä ei saa normaaliin FI-rekisteriin.

x

SYDÄN

x

Virallinen sydänlausunto,
koiran tutkimusikä 12+ kk

x

Jäljennös virallisesta sydänkuuntelulausunnosta (paperinen tai sähköinen)
ja/tai
Jäljennös sydämen ultraustuloksesta (Doppler) (paperinen tai sähköinen)

x

x

Jäljennös virallisesta polvilausunnosta (paperinen tai pdf)

x

POLVET

Jäljennös virallisesta lonkkalausunnosta (paperinen tai sähköinen)
E-lonkkaista ei saa käyttää jalostukseen.
Jäljennös virallisesta kyynärlausunnosta (paperinen tai sähköinen)
3-kyynäräistä ei saa käyttää jalostukseen.

x
x

Jäljennös kystinuriatestituloksesta, tunnistusmerkinnän todistettu tarkistaminen pakollinen 01.01.2014 alkae
(paperinen tai sähköinen)

KYSTINURIA

SILMÄT

x

Pentue tulee suunnitella siten, että kystinuriasairaan koiran syntyminen ei ole mahdollinen (kystinuriakantajan voi
yhdistää kystinuriavapaaseen koiraan, samoin kystinuriavapaat keskenään).

Jäljennös virallisesta silmätutkimuslausunnosta (paperinen tai sähköinen)

x
x

Muu eläinlääkärinlausunto, myös vapaamuotoiset (paperinen tai sähköinen)
Värigeenit (resessiiviset):

"HARMAA" VÄRI

harmaa (värin laimennus), johon liittyy kohonnut ihosairauden riski (follikulaarinen dysplasia)
ruskea
valkomusta
DM (degeneratiivinen myelopatia)
Hyperurikosuria
Polveutumismääritys

Pakastespermaa koskevat sperman talteenottohetkellä voimassaolleet säännöt.
Jäljennöksellä tarkoitetaan jäljennöstä/ kopiota lausunnosta/ laboratoriotuloksesta.
Tulokset toimitetaan yhdistyksen www-sivuilla ilmoitettuun osoitteeseen:
http://www.newfoundland.fi/jalostus/terveystietokanta.php
Suomen Newfoundlandinkoirayhdistys ry
1.1.2015

x

