SHAR PEI-PROJEKT

Besiktning av valp utförd av för Shar pei-projektet utsedd veterinär.
Ordinarie veterinärbesiktningsintyg ska alltid medfölja vid överlåtelse.

HUND
Hundens namn

Registreringsnummer

ID-nummer

Födelsedatum

£ horse

Hårlag:

Tidigare utförd tacking

£ brush £ bear
£ Ja, datum......................... £ Nej

£ Hane £ Tik
£ normal £ överviktig
£ Ja, datum......................... £ Nej

Kön:
Hull:

£ mager

Tidigare utförd ögonkirurgi

Om Ja på något av ovanstående – ange veterinär, klinik och metod på nästa sida.
Moderns registrerade namn

Registreringsnummer

Faderns registrerade namn

Registreringsnummer

ÄGARE
Namn

Telefon

Härmed försäkrar jag att ovan angivna uppgifter är korrekta, och att samtliga uppgifter på detta intyg får användas i
Shar pei-projektet med syfte att förbättra rasens hälsa.
Ort och datum

Ägarens/vårdnadshavarens underskrift

UNDERSÖKNINGSRESULTAT
Utan anmärkning

£
£

Här noteras om hunden inte uppvisar några tecken på entropion eller annan förändring i ögat eller dess omgivande vävnader som
har eller kan förväntas påverka hundens hälsa.

Utan anmärkning med notering avseende ögonlockets form/läge

Lindrigt förändrad form eller läge på övre eller nedre ögonlockskanter. Här noteras om hunden uppvisar så lindrigt förändrad form eller läge på
övre eller nedre ögonlocket att det ej har eller kan förväntas påverka hundens hälsa.

£ Höger öga:

£ Övre ögonlocket £ Nedre ögonlocket £ Vänster öga: £ Övre ögonlocket £ Nedre ögonlocket

Om ja på något av ovanstående – ange vad:
Beskriv och rita gärna på baksidan av protokollet

Anmärkning avseende ögonlockets form/läge

£

Anmärkning om entropion eller annan kliniskt påvisbar ögonförändring. Här noteras om hunden uppvisar kliniskt påvisbara förändringar som har
eller kan förväntas påverka hundens hälsa. Därefter anges arten och graden av ögonförändring. Exempel: "Kraftig entropion övre ögonlocket
med tecken på skada, irritation, förändringar i/på hornhinna, ögonslemhinna".

£ Höger öga:

£ Övre ögonlocket £ Nedre ögonlocket £ Vänster öga: £ Övre ögonlocket £ Nedre ögonlocket

Om ja på något av ovanstående – ange vad:
Beskriv och rita gärna på baksidan av protokollet

BEDÖMNING AV HUDEN/UNDERHUDEN
Ovanför ögat:

Hudtjocklek graderat 1-4 (1 = tunn, 4 = kraftigt förtjockad): .............................
Kutimeter: ............................. mm
Veckbildning graderat 0-4 (0 = ingen, 4 = kraftig): .............................

VETERINÄRENS UNDERSKRIFT

SKK A18 webb aug 2018

Jag har utfört undersökning enligt ovan samt kontrollerat hundens ID-märkning.
Ort och datum

Plats för stämpel

Underskrift
Namnförtydligande

Original till SKK, 1 kopia till ägare, 1 kopia till veterinär
Box 771, 191 27 Sollentuna I BESÖK Rotebergsvägen 3, Sollentuna I TEL 08-795 30 00 I kansli@skk.se I www.skk.se

SKK lagrar personuppgifter för att kunna fullgöra relationen till dig. Genom att lämna dina personuppgifter godkänner du att SKK lagrar och behandlar dessa, dels med fullgörande av avtal och dels med SKKs berättigade intresse som rättslig grund. Alla personuppgifter behandlas i enlighet med den vid varje tillfälle gällande lagstiftBEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER: ningen. Utförlig information gällande SKKs behandling av personuppgifter, finns på www.skk.se/pub. Uppgifterna kan komma att användas för direktmarknadsföring och utskick av information från SKK. Vill du inte få dessa utskick kan du avsäga dig dem genom att kontakta vår medlemsavdelning, tel 08-795 30 50, medlem@skk.se.

Besiktning av valp

YTTERLIGARE INFORMATION
Veterinär, klinik och metod vid tidigare utförd tacking och/eller tidigare utförd ögonkirurgi

Beskrivning ögonstatus

Illustration ögonstatus

