TERVEYSKYSELYJEN JA –ILMOITUSTEN TIEDOT:
(päivitetty 1.3.2011 Anna)
Huom; uusimmat ilmoitukset merkitty tähdellä (*)
Acasos Darwing uros s.26.2.1992 FIN07527/92
(Reni’s Unik – von Bienehof Ruusa)
- Diabetes puhkesi 8-10 vuotiaana. Hoidettiin insuliinipiikillä kerran päivässä. Eli noin 4 kk puhkeamisen
jälkeen. Vaikka koira säi hirveesti niin se rupes laihtuman ja karvat rupes lähteen pois. Sitten Dare sokeutui
noin 1 kk ennen lopullista piikkiä. Silmät muurautuivat umpeen – ei auttanut mikään puhdistus koska
kyynelkanavat eivät toimineet normaalisti.
Acasos Dawson uros s. 26.2.1992
(Reni’s Unik – Von Bienehof Ruusa)
- Sitkeää ja toistuvaa karstaista ihottumaa vatsassa ja kainaloissa, tassunpohjatulehduksia. Niihin pitkiä
antibiottikuureja ja kortisonia.
Acasos Gamekeeper Uros s. 16.01.1995 FIN14928/95
(Top-Knot Gazza La Rue – Von Bienehof Ruusa)
- Kolme hammasta takaa puuttuu: Mand.dex M3 ja PM sekä mand.sin M3 ja lisäksi tappelun vuoksi yksi
ylhäältä ja yksi alhaalta lähtenyt
Acasos Guttersnipe Uros s. 16.01.1995 FIN14930/95
(Top-Knot Gazza La Rue – Von Bienehof Ruusa)
- 12.05.97 0/0 Mykiö =0.dx~pieni ppm.(pigmenntiä anteriori kapselissa),ei
osoita PRA.HC.Rd 0
- 29.05.97 0/0 Mykiö =0.dx~pieni ppm.(pigmenntiä anteriori kapselissa),ei
osoita PRA.HC.Rd 0
- Hammaspuutoksia - Hampaiden lukumäärää en muista
- 31.05.96 Todettiin rakkulainen sidekalvontulehdus - Penslaus ja Terracortit-p-tipat, parani hyvin
Accolade Ground Control
(Rebelglen Major Tom – Cliftop The Heartstopa)
- HC
Aleksander uros s. 21.6.2003
(Unita’s Wild Wild West – Bluepepper’s Toccata)
- 29.9 neurologisten oireiden vuoksi elänlääkärillä/ rtg –kuvissa otsalohkossa näyttää olean vanha murtuma,
kovakalvon alla nestettä. 7.10 03 neurologiset oireet jatkuvat ja pahenevat – eutanasia
Always Elegant Come on Over uros s. 16.1.2000 FIN14906/00
(Avocation Hot Rod – Selendia Flower Power)
- diagnoosi HC:n osalle avoin 18.2.2005
Anemoneniityn Blue Lily, FI31681/10 (*)
(Vitterklippens Dover – Somehow She’s Howgirl)
- Maksashuntti. Ensimmäiset myrkytysoireet ilmestyivät ensimmäisen rokotuksen jälkeen. Hoidettu ruokavaliolla,
antibiooteilla... Välillä pentu oikeinkin hyvässä kunnossa, mutta tilahan ei parane ilman leikkausta, johon pennun
arvot liian huonot. Tilan taas heikettyä voimakkaasti purrut itseään poskeen, veren hyytymishäiriön seurauksena mennyt
koomaan ja lopetettu 1.12.2010 klo 15.40. Pennulla oli tuolloin ikää vain vajaa 8kk.
Anemoneniityn pentue
(Truozzy’s Quixotic Regal – Somehow She’s Howgirl)
- Kivesvika. Yhden pojan toinen kives "katosi" pentutarkastuksen jälkeen jonnekin mahan uumeniin.
Arctic Soul -pentue, s. 8.5.2006
(Bayjet Mister Blue - Bristregal Just Like BB)
-6 pentua, 3 n + 3u
MyohemminIlmenneet_sairaudet= Kuudesta pennusta on tutkittu 4. Kaikilla
tutkituilla on terveet silmät, mutta yhdellä nartulla on polvet 1/2 ja yhdellä uroksella 1/1, muilla tutkituilla on polvet 0/0.
- Yhdellä nartulla on ainakin kerran ollut suht voimakas valeraskaus.

- Yhdelle uroksista ei laskeutunut kumpaakaan kivestä, toiselle urokselle jäi toinen kives laskeutumatta, kyseinen uros
on kastroitu. Kokonaan pallitonkin mahdollisesti kastroidaan jossain vaiheessa. Useammalla pentueen koirista on runsas
ja suht näyttävä turkki, mutta turkin laadut ovat liian pehmeitä. Yhdellä uroksella on useita hammaspuutoksia.
Arctic Soul –pentue, s .27.8.2007
(Nellyson’s He Dog – Black Back Back To Business)
- LuonneOngelmia_mita= Yksi uros on hieman yrittänyt ottanut valtaa aloittelija-omistajien kotona, ilmeisesti
kyseessä kuitenkin vain normaali terrierin luonne, jota toinen omistajista hieman säikähtänyt, ennemminkin
kuin varsinainen luonnevika. Kokeneissa käsissä tuskin olisi mitään epänormaalia käytöstä. Pari pentueen yksilöä saisi
kehässä esiintyä reippaammin ja terävämmin, ovat hieman vaisuja, mutta eivät esim. arkoja tuomarin käsitellä. Muuten
ovat kaikki helppoja, sosiaalisia ja kilttejä niin ihmisille kuin muille koirillekin.
Aussihalmeen Alfa
(Acasos Guttersnipe – Black Back Pandora’s Box)
- Allergiaa
Aussihalmeen –pentue, s. 9.5.2006
(Acasos Gamekeeper – Black Back Pandora’s Box)
- Aussihalmeen Bikkupate: ensimmäinen silmälausunto oli
takasuturisaumat aavistuksen höytyväisesti korostuneet. oikean linssin etukapselilla muutama pigmentti piste. Toinen
lausunto OK. Aussihalmeen Buskajussi: ensimmäinen lausunto tulkinnanvar. PHTVL/PHPV, tulkinnanvar. Toinen
lausunto Membrana pupillaris persistens, tulkinnanvar. PHTVL/PHPV, rajatapaus
- Aussihalmeen Buskajussi kastroitu, oli kuulemma liian innokas naapurin tyttöjen perään.
- 1 uros syntyi kuolleena
- grizzle-väriä on blue & tan nartulla.
Aurora narttu s. 18.11.1993 SF 12375/94
(Tatong’s Eclipse of The Moon – Lapstar Minette)
- pari kertaa korvat punoittaneet ja kutisseet – hoidoksi Otita-para korvatippoja
- Legg-Perthes todettu 6 kk:n ikäisenä – leikattu 13.7.94 oikea lonkka
Avocation Aino, narttu, synt. 28.8.05
- legg perthes
Avocation Ask Me, FIN23211/05
- Haiman vajaatoiminta (synnynnäinen). Puhkesi koiran ollessa 1,5 v. Lääkityksenä B-vit. injektiot ja haima entsyymi,
pakaste haima
Avocation Blue Angel Lady "Kirppu" Narttu s. 9.2.1996 FIN19957/96
(Fulhunt Fortunet Hunter – Avocation Diana Ross)
- Vasen polvi II, Oikea polvi I
- Hammaspuutoksia - puuttuu 6 hammasta
- Erittäin kuiva iho, ongelmallinen, hilseilee, turkin laatu todella huono – erikoisruokavaliolla
Avocation Blue Murinbata uros s. 11.7.1990
(Wyangan Sandpiper – Lapstar Kitty)
- eturauhasvaivoja, kastroitu. kuollut maksasyöpään. Jälkeläisissä luppakorvaisuutta
Avocation Blue Magic Lady FIN19956/96
Korvatulehduksia= Kylla
Ihosairauksia= Kyllä
Kerro_tarkemmin= mahdollisesti vehnäallergiaa. Ihottuma poistui
vehnättömällä ruokinnalla. Joskus on ollut korva- ja silmätulehdus.
Allergiaa= Kylla
Kasvaimia_epamuodostumia= Kylla
Muuta_mita= Muutama lipooma. Poistettu leikkauksella.
Muuta= Koira on syntymästään saakka kuuro. Todettu täysin kuuroksi
kissaklinikka felinessä kuulotutkimuksessa.
Avocation Blue Warramunga

(Lapstar Kapu – Avocation Red Kamilaroi)
- Virtsakivet leikattu lähes 10 vuotiaana, jolloin samalla poistettiin nisäkasvaimia.
- Kuoli 10 vuotiaana vanhuuttaan (?). Selkeää syytä ei tiedetä. Eläinlääkäri epäilee, että virtsakivien
poistoleikkauksessa nukutusaine antoi sykäyksen maksan ja munuaisten vioittumiselle.
Avocation Camelopardus
(Avocation Dragon’s Ninja – Avocation Safir’n Steel)
- Diabetes ja kaihi 2009. Kilpirauhasen vajaatoiminta ja atopia (ei ruoka-aineallergia vaan muu allergia, jonka syy ei
täysin selvä) 2007.
Avocation Double Angel
(Tahee Red Dragon – Avocation Red Kamilaroi)
- virtsakivet operoitu. Poistettu jalostuksesta
Avocation Hologram Holger, FIN40424/97
(Tahee Trade In Red – Avocation Arctic Circle)
- Koiralla oli kilpirauhasen vajaatoiminta viisi viimeistä vuotta tiedossa ja lääkityksessä sydäntaudin seurauksena kertyi
nestettä keuhkoihin. Kolme viimeistä vuotta vaivasi nivelrikko joka saatiin pidetyksi hyvällä lääkityksellä kutakuinkin
kivuttomana.
Avocation Hot Chilipepper narttu s. 7.7.1995 Fin36584/95
(Aussiet Rufus Red – Avocation Safir’N’Steel)
- Virtsakivet leikattu marraskuu 2004. Struviittikiviä. Samalla poistettu kohtu.
Avocation Iman s. 17.1.1995 narttu
(Bayjet Indian Jones –Avocation Serafiina)
- sairastui diabetekseen 8-10 vuotiaana. Todettiin kun koira alkoi huonossa kunnossa 9 vuotiaana. Tauti todettiin
19.5.2004
Avocation Iridium narttu s. 17.1.1995
(Bayjet Indiana Jones – Avocation Serafiina)
- koira on vehnäallergikko (ei ell testattu, mutta huomaa kyllä kotioloissa). Silmätulehdus olut kerran. Allergia
oireilee lähinnä kutinana ja vatsan toiminnan häiriöinä (ilmavaivoja heti, jos saa vehnää vähänkään enemmän).
- koiralla diabetes, johon kuollut 11-vuotiaana.
Avocation Jewel's Hunter, FIN13965/98
(Fulhunt Fortune Hunter - Avocation Safir'n'Steel)
- kilpirauhasen vajaatoiminta
Avocation Jukolan Juhani
(Vitterklippens Glenn – Akiba’s American Beauty)
- Linssin etuosan saumalinjan katarakta, todettu 8.3.2010
Avocation Kaunotukka FIN12225/02
Hammaspuutoksia= Kylla
Tarkennuksia_muuta= kaikki Premolar 2 Puuttuu.
Muita_sairauksia_laakityksia_mita= Thyroxin 4 tablettia päivässä.
Jatkuvasti.
Kilpirauhasen_vajaa_liikatoimintaa= Kylla
Hoitotoimenpiteet= kastraatio
Laakityksia= ei muuta kun tyroxin
Muuta= On aggressiivinen silloin kun lääkitys ei ole
kohdallaan.Muulloin normaali.
Avocation Last Serenade, FIN49244/06 (*)
(Surely Gimme A Break – Vitterklippens Verdandi)
- Aivoissa verisuonitulehdus, puhkesi 4-vuotiaana. Koira lähetetty Eviraan
avattavaksi kuoleman jälkeen, tutkimustulos:aivoissa verisuonitulehdus.

Avocation Long Tall Sally FIN18117/99
- todettu SARD silmäsairaus
Avocation Lucille Ball narttu s. 28.8.1997
(Avocation Hot Rod – Avocation Diana Ross)
- Pizzaa pentuna syötyään ärtynyt maha – lääkitys
- itikanpuremat tulehtuivat raapimisesta – lääkitys
- koiranpurema ommeltu – lääkitys
- valeraskaus – Galastop-lääkitys
- jäi auton yliajamaksi
- sp.koira puri takareiden – ommeltu
- Diabetes puhjennut yli 10-vuotiaana. Kortisonikuuri varpaiden puremisen takia ja muutama muu infektio joiden
yhteydessä huomattiin myös diabetes. Ikä 11 vuotta.
Joku_muu_sairaus= on
12._Mika_muu_sairaus= valeraskauksia ja kortisonihoito
14._Kerro_tarkemmin_puhkeamisesta= Kuten ylempänä kerron kortisonia,
antibioottikuuri korviin, sitten pissatulehdukseen - se aiheutti luullun silmätulehduksen, mutta olikin kuiva silmäoire!
(Oriprim-kuuri)Silmäoire parani heti lääkkeen loppuessa. Koira joi kaikki vesikupit tyhjäksi. Luulin olevan vain
pissatulehdusta, mutta verensokeri oli 22 kun huomasin mainita juomisesta.
15._Miten_diabetesta_on_hoidettu_hoidettiin= Insuliinilääkitys
pistoksena 2 kertaa päivässä, ruokavalio ja jäljestä vielä tehty kohdunpoisto koska sai vielä kohtutulehduksen.
16._Miten_kauan_koira_eli_taudin_puhkeamisen_jalkeen= Koira elää
edelleen. Nyt tautia hoidettu lääkityksellä noin 6 kk ja aletaan olla tasapainossa verensokerien kanssa.
17._Mita_muuta_haluat_kertoa= Kannattaa hoitaa diabetestä! Koira on
virkistynyt silmissä kun sokerit tasapainossa.
Avocation Mel Gibson, uros, s.2.2.1995, FIN16337/95
(Borchorst Golden Warrior - Avocation Diana Ross)
- sairastui diabetekseen yli 10 vuotiaana
- Koira on ollut aina hieman ylipainoinen, vaikkakin liikuntaa saanut reippaasti, "massava".
Oireina esiintyi erittäin runsas juominen ja sisälle pissailu, levottomuus sekä jatkuva nälän tunne. Verikokeissa
todettiin diabetes ja kohonneet maksa-arvot. Eläinlääkäri epäili myös mahdollista Cushingin oireyhtymää,
myöhemmissä verikokeissa tätä ei kuitenkaan todettu
- Päivän ruoka-annos jaettu kahteen pääateriaan sekä kahteen välipalaan. Pääaterioiden yhteydessä insuliinia
pistoksina 5 yksikköä aamulla ja 6 yksikköä illalla (Humulin ins. 5ky + 6ky). Lisäksi arvojen seuraus virtsasta
Ketostix -liuskoilla. Ruokana Walthamin erikoiskuivaruoka diabeetikoille.
- Koiralla todettiin noin puoli vuotta ennen diabetestä virtsakiviä, jotka vaativat leikkauksen. Samalla koira
kastroitiin, sillä eturauhanen oli suurentunut. Koira toipui leikkauksesta hyvin.
Diabeteksen toteamisen ja hoidon aloittamisen jälkeen koira on edelleen virkeä ja eloisa. Pistoksien
antamisessa ei ole ollut ongelmia, koira antaa pistää hyvin.
Avocation Mireillemathieu narttu s.2.2.1995
(Borchorst Golden Warrior – Avocation Diana Ross)
- lopetettiin kesällä 2003 munuaisten pettämisen vuoksi. taustaepäily diabetes (kohonneet sokeriarvot ennen
rajua sairastumista
Avokation Polar Lipstick , Narttu, s.9.4.1999, FIN 20937/99
- Silmät vuotavat herkästi. Lääkkeenä usein Oftan dexa-chlora gtt 10 ml. Ei aina auta. Aggressiivinen,Arka,
Clomicalm 20mg 3/4 tablettia kahdesti päivässä
DAP haihdutin ja lius 48ml
- Nivelvaivat. Myös Chussingintauti vaivasi n. 5 vuotta.
d.+luonne-+tai+käytösongelmien= ON
tarkemmin+kuolemasta+tai+sairauden+hoidosta= Aussimme oli "luonnehäiriöinen" pennusta saakka = Arka ja
äkäinen. Haukkui kaikille vastaantulijoille, koirille ja ihmisille. Lopetuspäätökseen vaikutti sairausten lisäksi
se, ettemme voineet kutsua esim. lastenlapsiamme kylään. Koira täytyi viedä aina silloin hoitoon. Yritimme
kouluttaa Minniämme siinä onnistumatta. Vikaa oli varmaan myös meissä!
Avocation Polar Lights FIN20936/99
- Hammaspuutoksia= Kylla
Virtsatietulehduksia= Kylla, kideongelmia on ollut jonkun verran =>tulehdukset

Sydansairauksia= Kylla
Maksasairauksia= Kyllä
Agressiivinen= Kylla
Apaattinen= Kylla
Laakityksia= Lysodren (epäiltiin cushingin tautia, mutta patologi
ei löytänyt siihen viittaavaa.), Litalgin 22._IKA= 10.4.2007 kahdeksan
vuotias
Vakava+sairaus= on
23._Kerro_tarkemmin= dilatoiva cardiomyopatia
24._Muuta= Sydämesä todettiin vasta vanhemmalla iällä kammioväliseinä
defekti = reikä. Maksan vajaatoiminta todettiin toisten pentujen jälkeen.
Lopetettiin yleisen huonokuntoisuuden vuoksi ja patologian löydös oli Tämä
sydänlihaksen rapeutumisesta aiheutunut laajeneminen ja sen aiheuttamat
sivulöydökset maksassa, munuaisissa, permassa, suolistossa, aivoissa,
keuhkoissa verenpurkaumia ka verentugosta.
Avocation Ravishing Rose narttu s. 27.8.1995 FIN43233/95
(Golden Moonraker Du Clos De Windorah – Avocation Makepeace)
- Legg Perthes – leikattu alle 1 vuotiaana
Avocation Sammy Davis, SF40279/92
- Diabetes. “Santulla” oli sokeritauti viimeiset 2 vuotta. Tauti oli insuliini pistoksin hyvin hoidossa. Muuten koira oli
perusterve. ”Santtu” jäi auton alle 2.6.2007.
Avocation Scarlet O’Hara narttu s. 21.10.1996 FIN43864/96
(Red Gem’s Smokey-Quartz – Avocation Safir’N’Steel)
- HC, todettu 26.3.2004
- Varmaa diagnoosia ei ole, on vain ell arvio mahdollisesta keskushermostoperäisestä rappeutumasta.
Avauksessa sisäelimet olivat OK. Ekat oireet alkoi jo lähes pari vuotta sitten, hermostuneella käytöksellä.
Vuosi sitten kesällä Sissin liikkuminen oli hankalaa, tönkköä, vapisutti. Siihen kuitenkin auttoi Cartivet kuuri.
Viime talvena tuli ihon kanssa oireita, trimmaaminen ei ollut enää itsestäänselvyys, ja joskus
kampaaminenkin/harjaaminen sattui. Sissiä ei voinut enää toukokuussa nyppiä ollenkaan, turkkia siistittiin
saksilla. Turkin väri ja laatu muuttui lähes silmissä, jo ennen sen saksimista, väri haalistui ja karvan kasvu
hidastui ja karva oli "höttöä". Pohjavilla kuitenkin rehotti nin, että sitä oli jokapaikka pullollaan. Valkoisia
karvoja tuli paljon korviin, ja selän alueelle. Kynsistä lähti pigmentti (ensimmäinen vaalea kynsi tuli jo
muutama vuosi sitten), samoin kirsu ja silmänympärykset haalistuivat. Tasapainohäiriöitä oli ensin
harvakseltaan, sitten useammin ja vakavampia. Koordinaatio petti usein. Lenkillä sai "vetää perässä", kunnes
keväällä lopetettiin lenkkeily, ja tyydyttiin vain tarpeiden tekemiseen lähimetsässä, jonne Sissi jo lopulta
kannettiin, kun ei suostunut sinne itse kävelemään. Metsäpolkuja kuitenkin hissukseen hipsutteli omin jaloin.
Kuulo toimi, sen todisti ainakin jääkaapin oven avaaminen, samoin näkö oli HC:stä huolimatta vielä hyvä (tai
sitten silmiensä puolesta osasi tosi hyvin huijata). Koko ajan käytös paheni, ja täppäsi jopa muutaman kerran
kiinnikin (onneksi ei muihin kun minuun). Viimeisen viikon yöt levottomia, vaelteli. Verikokeita otettu useaan
otteeseen, ei mitään poikkeavaa. Samoin selkäranka ja raajat kuvattu, eikä sielläkään mitään. On kokeiltu mm.
eroahdistuslääkkeitä, Glukosamiinia+ Kondroitiinisulfaattia, vitamiineja, kipulääkkeitä, mieltä tasaavia
lääkkeitä ym. Lopulta silmistä pilke katosi, ja katse muuttui suorastaan anovaksi, että voisinko auttaa, olo on
paha. Lopetettu 24.9.2004.
Avocation Sean Connery
( Borchorst Filipino – Lapstar Kitty)
- Kuoli 5-vuotiaana syöpään
- Pennuissa 1 luppakorva (emo: Bluepepper´s Roosa)
- pennuissa: Yksi kehitysvammainen, josta eläinlääkärikään ei tiennyt
sukupuolta, lopetettiin. (emo: Cikitita Lady Margarethe)
- Lady Margarethen kanssa syntyi toinenkin pentu: sillä
calve-leggperthes
- Sean Conneryllä vehnäallergia.
Avocation Simply Red Love, uros, FIN43863/96
(Red Gem’s Smokey-Quartz – Avocation Safir’N’Steel)
- Lopetettu diabeteksen vuoksi 11 v. 11 kk iässä.

Avocation Smokey Shine, FIN 43866/96
(Red Gem’s Smokey-Quartz – Avocation Safir’N’Steel)
- Diabetes. Koiran juominen lisääntyi merkittävästi. Eläinlääkäri piti tätä merkkinä hammastulehduksesta.
Sokeritauti todettiin paria kuukautta myöhemmin toisen eläinlääkärin toimesta. Eri insuliinikokeilujen jälkeen
päädyimme käyttämään Lantus- merkkistä insuliinia.
Miten_kauan_koira_eli_taudin_puhkeamisen_jalkeen= toistaiseksi elänyt 1,5 vuotta.
Sokeritauti oli välillä hyvin hallinnassa, mutta kesällä 2009 puhjennut Cushingin tauti vaikeuttaa
merkittävästi diabeteksen hoitamista.
Avocation Tabasco Queen s.1.12.1993
(Tatong’s Eclipse of the Moon – Avocation Red Kamilaroi)
- aikaisemmin ilmoitettu diabetes. Jalostustoimikunnan 10.1.2008 saaman tiedon mukaan koira kärsi kuitenkin
maksatoiminnan häiriöistä, jota hoidettiin ns. maksaruuan avulla. Koira dementoitui ja lopetettiin joulukuussa
2007 14-vuoden ikäisenä. Diabetestä epäiltiin koiran ollessa nuorempi, mutta koira ei kuitenkaan sairastunut
siihen.
Avocation Tennessee Night
(Tatong’s Eclipse of the Moon – Avocation Red Kamilaroi)
- jälkeläisissä vakavaa terv. Ong. Poistettu jaskarin jalostuskäytöstä.
Avocation Veikeävelikulta, FIN40714/03
(Reimin Tuli Ja Leimaus – Avocation Vilmitähti)
- Hännästä puuttuu muutama nikama ja viimeisessä nikamassa mutka
- Diabetes. Puhjennut 6-8_vuotiaana.
Liikalihavuus= on
Mika_muu_sairaus= Koiralta on leikattu pallit pois 2006
Kerro_tarkemmin_puhkeamisesta= Koiralla oli oireita: runsas juominen ja pissi paljon sisälle,varasti ruokaa pöydältä
vaikka onkin pieni koira,laihtui,silmät rähmi
Miten_diabetesta_on_hoidettu_hoidettiin= Annamme insuliinipistoksia 2 kertaa päivässä
Avocation Wagga Wagga
(Avocation Amazing Race – Avocation Coma Benerices)
- Ihosairauksia: kyllä. Kesällä 2008 märkärupi, antibioottikuurilla parani. Muutamilla koirilla märkärupi ilmeisesti
märän kesän villitsemänä.
Avocation Wonkidoo
(Avocation Amazing Race – Avocation Coma Benerices)
- silmätulehdus ja virtsatietulehdus syyskuu 2006
Avocation –pentue
(Borchorst Golden Warrior – Avocation Diana Ross)
- 1 narttu sairastui 8 vuotiaana diabetekseen. Palautui omistajalle sijoituskodista noin 10 kiloisena (koko 25 cm),
rankan laihdutuskuurin seurauksena puhkesi diabetes, lopetettu 8 ja puolivuotiaana.
Avocation –pentue
(Borchorst Filipino – Lapstar Kitty)
- kaksi narttua sairastui diabetekseen, toinen todella lihava koko ikänsä, steriloitu noin 4 vuotiaana. Sairastui 9
vuotiaana, omistaja ei halunnut aloittaa hoitoa ja lopetti koiran. Toinen suurimmanosan elämästään lihava,
sairastui 9 vuotiaana ja lopetettu noin 12 vuotiaana.
Avocation –pentue
(Borchorst Filipino – Avocation Red Kamilaroi)
- yksi narttu sairastui diabetekseen. 9 vuotiaana poistettu kohtu suuren (1 kg) kasvaimen johdosta, sairastui 11
vuotiaana ja lopetettu 12 vuotiaana.
- yksi uros sairastui diabetekseen. koko 27 cm, paino 1 vuotiaana 10 kg, 11 vuotiaana 14 kg jolloin sairastui –
laihdutus 11 kiloon ja insuliinihoito, kuollut lähes 13 vuotiaana
Avocation –pentue
(Tasdale Last Laugh – Avocation Coma Benerices)
– yhdellä pennulla legg perthes

Avocation –pentue, s. 25.2.2000
(Avocation Nordic Warlord – Avocation Lucille Ball)
- Diabetes kahdella pentueen uroksella
Avocation –pentue, s. 3.12.2006
(Vitterklippens Fernando – Avocation Sally Spectra)
- Yksi uros kastroitu toistuvan esinahantulehduksen vuoksi.
Avocation –pentue, s. 17.9.2006
(Surely Gimme A Break – Vitterklippens Verdandi)
- PPM avoin lausunto yhdellä nartulla
- LisaantymiseenLiittyviaOngelmia_mita= lieviä valeraskauksia
- Yksi narttu on arka ja toinen turhan pehmeä mutta kiltti
Avocation –pentue, s. 4.5.2006
(Avocation Centaurus – Minozzy Tintomara)
- PPM-avoin lausunto nartulla
- VirtsakiviaVirtsakiteita_tarkemmin= Kiteitä yhdellä
Avocation –pentue, s. 21.10.2007
(Avocation Amazing Race – Minozzy Tintomara)
- Yhdellä nartulla valeraskaus, suosittelin leikkaamaan koska ei aio jalostaa.
Avocation –pentue, s. 8.3.2007
(Vitterklippens Fernando – Akiba’s American Beauty)
- Ainut narttu (sijoitus) meni auton alle ja kuoli.
- Yhdellä uroksella yläpurenta
- yhdeltä katosi toinen kives
Bayjet Indiana Jones Jr, synt. 11.12.1994
- todettiin sappikivet 9/2005
Big Ida Full Of Fun
(Jaskarin Salamanteri – Top-Knot Kiss And Ride)
VIAT_tarkennus= Turkki oli välillä grizzlen värinen, välillä b&t. Pehmeyttä oli myös.
Harmaus uloittui parhaimmillaan koko selän pituuteen turkissa,useimmin
niskaan asti.. Lohiöljyä syöttämällä ja nyppimällä turkki muutti väriä ja karkeutta välillä
10_LisaantymisongelmiaTAIhormonitoiminnanongelmat= Kylla
LisaantymisongelmiaTAIhormonitoiminnanongelmat_tarkennus= Ensimmäisessä
juoksussa vuotoa, lopuissa oli huomaamaton/vuodoton juoksu
TAPATURMAT= Jäi auton alle
KUOLLUT= Peppi jäi auton alle 2 vuoden ja 8kk ikäisenä.. Pienestä
pitäen hyökkinyt autojen ja pyörien päälle, välillä sai pois, mutta ikinä
ei voinut luottaa siihen,ettei hyökkisi.. Lopulta koitui kohtaloksi.
Big Ida How-Nice Helen
(Bluepepper’s Wilhelm Tell – Top Knot Fair Jillaroo)
- epilepsia. Yksivuotiaana oli rajuja kohtauksia. Lääkitys tehosi
vähitellen. Nykyään 12-vuotias kohtuullisen hyväkuntoinen koira. Lääkitystä ei ole uskallettu jättää pois.
Barbivet 30 mg, 1/2 tablettia kerran päivässä.
Jatkuva lääkitys.
Black Back Andante narttu s. 3.8.1991
( Ibeth Outlaw Billy – Topenhani)
- diabetes puhkesi yli 10-vuotiaana.syynä oletettavasti vanhuus. Koira laihtui, joi ja pissasi hirveästi. Asetonin
haju hengityksessä. Täysin voimaton, nukkui vain ja horjui kävellessään. Hoidetaan insuliinipiikillä aamuin
illoin.
Black Back Flip Flop’N’Fly, EJ29180/08

-

calve-legg-perthes

Black Back Ghost Lady narttu s. 220496 FIN27966/96
(Golden Moonraker du Clos De Windorah – Bluepepper’s Tia Tingaling)
- Silmäsairauksia - silmävamma - haavauma (tapaturma)
- Diapetes: Tiineyden aikana plasman progesteronipitoisuuden nousun laukaisema diabetes (hormonaalinen
epätasapainoisuus)
Black Back Hulivili Hulda, s. 24.4.1996 FIN28531/96
(Wyangan Sandpiper – Black Back Enni)
- Sokeutui Toukokuussa, hoidettiin silmähermo tulehduksena.
Heinäkuun alussa Hulda oksensi, joi ja pissasi ja nukkui. Päivystävä eläinlääkäri sanoi: kyseessä on Cushingn tauti ja
Hulda on täynnä kasvainta. Nestettä keuhkissa ja vatsassa. Kortisoni jota syötettiin silmä sairauteen oli paha moka.
Hulda nukutettiin 8.7.06. Koiran kunto romahti kahdessa kuukaudessa.
Eniten harmitti, että uskoin koirasilmälääkäriä. Mielestäni Hulda näki päätä käänelemällä, mutta lääkäri sanoi: sokea
kuin lepakko. Uuden aussini kanssa en enää tyydy yhteen mielipiteeseen. Ehkä Huldaa olisi voitu auttaa, jos tauti olisi
aluksi diagnosoitu oikein.
Black Back I Will I Will narttu s.110697 FIN30415/97
(Haka-Haun Ipchwich – Bluepepper’s Tia Tingaling)
- Riinalle on tehty juuri sama diagnoosi kuin "sisarpuolelleen" Black Back Green Mintille vuosi sitten eli
hänelläkin on keratiitis sicca eli kuiva silmä molemmissa silmissä. Aiemmin ei silmissä ole ollut mitään vikoja
, ei tulehduksia eikä muuta.
Black Back Jojo narttu s. 9.1.1998 FIN13808/98
(Tasdale Kraka Kid – Black Back Enni)
- Hammaspuutoksia - Puuttuu 4 premolaaria
- Allerginen possunkorville
Black Back Las Cobre
(Black Back Red Rooster – Black Back Ähäkutti)
- Häntä on vähän pidempi kuin muilla ja tekee loppupäässä 90 asteen mutkan, jollei mene kippuralle toiselle kyljelle.
- LAAKITYKSET= tulehduskipulääke kaulalla olleen ampiaisenpiston
aiheuttaman ajoksen avauksen jälkeen. Leikattu Espoon Eläinsairaalassa v.2008
TAPATURMAT= Ampiaisen pistossa jäi piikki kaulalihakseen, mikä aiheutti pahan ajoksen. Avattiin ja pudistettin.
- MUUTA= Max on iloinen ja reipas, aina valmis ottamaan osaa ihan kaikkeen touhuun kotona ja
ulkona.Lastenlasten paras leikkikaveri.
Black Back Midnight Star, FIN32113/99
(Avocation Nordic Warlord – Bluepepper’s Tia Tingaling)
- Legg-Perthes-sairaus= Kylla
Jos_kylla_minka_ikaisena_oireet_alkoivat= 7 kk alkoi lievänä ontumisena ja kun tarkasteltiin lähemmin, oli sairas jalka
lihakseton, kuvattiin ja todettiin Legg-Perthes ja sit leikattiin heti.
Hoitotoimenpiteet = Leikattu.
- Silmasairauksia= Kylla
- Korvatulehduksia= Kylla
Kerro_tarkemmin= Silmän yläluomesta leikattu (poltettu) alkuvuonna 2009 vuotava pieni kasvain.
- Kasvaimia_epamuodostumia= Kylla
- Muuta_mita= Nisäkasvain leikattu.
Black Back Pandoras Box FIN27021/00
- Papulla todettiin nisäkasvain 7.8.07 ja leikattiin 10.8.07. Samalla poistettiin kohtu. Leikkauksen yhteydessä
havaittiin myös toinen pienempi kasvain, jota ei kuitenkaan leikattu samaan aikaan, eläinlääkärin mielestä olisi
ollut liian rankaa, joten nyt odottelemme Papun paranemista ja sen jälkeen uuteen leikkaukseen. Papu on ollut
äärimmäisen terve koko elämänsä. Tiineydet ja synnytykset (joita on ollut neljä (4))ovat sujuneet täysin
normaalisti.
Black Back Pearl Jam FIN21003/05
(Black Back Jam Session – Black Back Pandora’s Box)
- Vasen kives jäänyt kivespussin eteen. Oikea kives normaalisti kivespussissa.

Black Back Pearl Of Regal
(Bluepepper’s Pink Panther – Black Back Grape-Vine)
- Atopia, oireilee iho- ja silmätulehduksina, hoitona Malaseb shampoo pesut 1-2 krt vko, erikoisruokavalio, Prednisolon
5 mg 0,5-1 tbl/pvä akuuttivaiheessa, silmiin Oftan Dexa. Atopia puhjennut koiran ollessa 6-vuotias.
Black Back Raju Rumba
(Black Back Zen Cafe – Black Back Back Tostardust)
- Yläpurenta, tällä hetkellä kun koiralla on ikää 11 kk. Yläpurenta ilmeni vasta, kun pysyvät hampaat olivat ilmestyneet.
Black Back Tomb Raider FIN12343/02
(Reimin Star Wars – Black Back Grape-Vine)
- sairastaa kilpirauhasen vajaatoimintaa. Koiraa lääkitään kaksi kertaa päivässä 0,1 mg:lla Thyroxin -lääkkeellä (1,5
tablettia per päivä). Sairaus todettiin koiran ollessa n. 3-vuotias.
Black Back Xtreme Duudson, s. 23.08.2003
(Övikspojken av Falchebo – Black Back Vice Versa)
- Leeviä näytettiin eläinlääkärille ensimmäisen kerran hilseilyn vuoksi noin 4kk iässä.
Puolen vuoden iässä Leeville tehtiin veritesti, jossa mm. selvitettiin ruoka-aineallergeeneja. Tuloksissa ei näkynyt
mikään allergeeni voimakkaana. Nuoleminen ja paikkojen rapsuttaminen jatkui, mutta niiden voimakkuus oli
”siedettävissä” rajoissa. Syystalvella 2004 Leevi lisäsi voimakkaasti pippelin alueen ja oikean etujalan takaosan
jyrsimistä niin, että alueet olivat karvattomia ja alueelle tuli tummia pieniä ”rupisia” kohtia. Näihin saatiin antibioottia.
Alkukesällä 2005 pippelin ja jalan mutustelu oli jo niin voimakasta, että paikat menivät verille asti, jonka jälkeen Leevi
oli toistuvasti kortisoni- ja antibioottikuurilla Kerran annettiin myös kuuriluontoisesti antihistamiinia. Pentuna Leevi sai
pääasiassa Royal Caninin pentunappulaa ja raakaa jauhelihaa. Vatsa toimi hyvin. Kun nappulan määrää lisäsi, koira
oksenteli paljon sappea. Lisäksi Leevi söi todella huonolla ruokahalulla. Reilun vuoden iässä se painoi noin 8 kg,
vaikka korkeus on yli 30cm. Kesään 2005 mennessä Leevi saatiin lihotettua Neun (valmis liha-kasvisseos) avulla
10kg:ksi, ja sen jälkeen koira on näyttänyt sopivan kokoiselta. Kun vaivat pahenivat kesän 2005 aikana, ryhdyimme
testaamaan eri eliminaatiodieetiksi sopivia nappularuokia, mutta mikään niistä ei toiminut. Erityisesti Leevin vatsa meni
äärimmäisen kovaksi ja ulostetta tuli jopa 6 kertaa päivässä ja yölläkin oli lähdettävä ulos. Syksyn 2005 aikana Leeville
tehtiin iho- ja veritesti erilaisille pölyille. Ihotesti näytti sen olevan allerginen kaikelle mahdolliselle pölylle ja veritesti
mukaan se ei ole allerginen millekään pölylle. Ajoittain ihon nuoleminen ja pureskelu oli niin voimakasta, että koiralla
oli pidettävä ”vaatetta” päällä. Kutinaa ja kuivaa ihoa yritettiin helpottaa myös erilaisilla kosteuttavilla suihkeilla ja
pesuilla sekä tervaöljyllä päivittäin. Useaan otteeseen koitettiin myös punkkilääkityksiä. Koko nuoruusiän Leevin
karvoitus oli erittäin haurasta ja vähäistä.
Tammikuussa 2006 aloimme tutkia eri ruokavalioita tarkemmin ja päätimme siirtyä ns. raakaruokintaan. Ajoittain
mahan toimivuus oli parempaa. Ihon kuntoon se ei liiemmin vaikuttanut, vaan sen suhteen mentiin aaltoilevaa liikettä.
Keväällä 2006 markkinoille tuli Atopica –niminen eläinten ”allergialääke”. Jokapäiväisen lääkeannoksen avulla Leevin
iho tuli pikku hiljaa kuntoon. Lääkettä suositellaan käytettäväksi mieluiten joka kolmas neljäs päivä alkukuurin jälkeen
ja oireiden loputtua lopetetaan kokonaan sekä uusitaan tarvittaessa. Leeville lääkemäärän vähentäminen aiheuttaa ihon
kovaa kutinaa, joten lääkettä on annettu nyt useiden vuosien ajan joka päivä (50mg). Haittavaikutuksia lääkkeestä ei ole
liiemmin havaittu. Ainut suurin näkyvä oire on ikenien turpoaminen (ei häiritse kuitenkaan koiran syömistä). Leevi voi
syödä tällä hetkellä (kevät 2010) kaikenlaista ruokaa (pääravintona RC:n Beauty). Iho on todella hyvässä kunnossa ja
turkki kasvaa ja on melko tuuheaa sekä rodunomaista. Lääkityksen ansiosta myös Leevin luonne on muuttunut paljon
reippaammaksi, eikä se pelkää nykyään niin paljon erilaisia ääniä ja erikoisia tilanteita.
- Aikuisiällä Leevin normaali purenta on muuttunut tasapurennaksi.
Black Back Ärripurri
(Black Back Updated – Black Back Vice Versa)
- Virtsakivet leikattu v. 2010
Bluefell’s –pentue
(Jaskarin Oliver Stone – Avocation Neverending Tale)
- Omalla kotiin jääneellä nartulla(B.Magic Violin) yksi korvatulehdus ja pari kertaa mahatauti, eivät allergisia vaan
tavallisia bakteerin aiheuttamia
LisaantymiseenLiittyviaOngelmia_mita= Valeraskauksia on ollut em. nartulla
(B.Magic Violin) sekä keisarinkleikkaus jouduttu tekemään kun ensimmäinen pentu
juuttui synnytyskanavaan tulpaksi suuren kokonsa vuoksi ja kuoli, myös toinen pentu vahingoittui (napanuora oli
kiertynyt rungon ympärille ja vahingoittanut pentua ja se kuoli 2,5 viikon iässä).

Bluefell’s –pentue, s. 7.10.2007
(Nellyson’s He Dog – Avocation Neverending Tale)
- Pentueeseen syntyi vain yksi pentu. Herkkäihoinen, ruokavaliolla ok.
LuonneOngelmia_mita= Hieman pehmeä
Bluepepper’s Blueberry
(Bluepepper’s Thunder King – Bluepepper’s Mary Poppins)
- Kasvatillani Bluepepper´s Blueberry on todettu viikko sitten diabetes. Ikää kuukauden kuluttua koiralla 9
vuotta.
Bluepepper’s Calamity Jane
(Selendia Classic Clown – Bluepepper’s Ringa)
- leikattu nisäkasvaimia, steriloinnin jälkeen pysyneet "kurissa". Pieniä kasvaimia nisissä on, jotka eivät ole kasvaneet.
Bluepepper’s Cecilia narttu s. 21.7.2002
(Wild West Regency Red Devil – Terriway Pink Think)
- Maksan ulkopuolinen shuntti (portae –azygos). leikattu 29.9.2003. Tähän liittyen maksa liian pieni
- Virtsatietulehduksia 2 kertaa 9 ja 11 kk:n ikäisenä
Bluepepper’s Coconut Dream narttu s.17.4.1997 FIN20603/97
(Selendia Classic Clown – Bluepepper’s Ringa)
- yläpurenta, 1.6.01 poistettu 4 etu- 1 poskihammas ientulehduksen vuoksi
- Cherry eye (sin) operoitu x2 v.97, Sarveiskalvon haava samassa silmässä x3 viimeksi 4/2001
- sterilisaatioleikkaus v.98 syy: voimakkaasti suurentunut kohtu, josta oireena jatkuva juoksuaika
Bluepepper´s Dark-Devil
(Wild West Regency Red Devil – Jaskarin Ristinolla)
- Uroksella ollut jalassa useampia pieniä kasvaimia, joita poistettu. tutkimuksissa kasvaimet todettu hyvänlaatuisiksi.
Bluepepper’s Dumbledore
(Wild West’s Regency Red Devil – Terriway Pink Think)
- alapurenta
- Lonkkavika, lonkkamalja olematon
Bluepepper’s Black Mint, FIN11262/01
(Bluepepper’s Tomahawk – Bluepepper’s Ginger Ale)
- oksalaattikivet, leikattu 2/2008
Bluepepper´s Fun-Fair
(Bluepepper´ Godfather – Jaskarin Catwalk)
- Alapurenta
Bluepepper's Ginny
(Wild West’s Regency Red Devil – Terriway Pink Think)
- Ginnyltä leikattiin virtsakivet 3.7.09 - kivet lähetettiin tutkittavaksi. Lisäksi Ginnyllä oli pieni nisäkasvain, joka myös
poistettu.
Bluepepper`s Godfather
(Bluepepper’s Woody Woodpecker – Jaskarin Tuuliviiri)
- virtsakivet: kalciumoksalaattikivet, operoitu
- leikattu ikenestä kasvain 2008. Kasvaimen vuoksi jouduttiin poistamaan myös kulmahammas.
Bluepepper`s Golden Cap
(Bluepepper’s Woody Woodpecker – Jaskarin Tuuliviiri)
- leikattu kesällä 2009 hyvänlaatuinen kasvain, ennen leikkausta otettiin ohutnaulanäytteet. Kasvaimen poiston
yhteydessä poistettiin samalla 7 hammasta (aikaisemmin täysi hampaisto).
Bluepepper`s Gone With Wind
(Bluepepper’s Woody Woodpecker – Jaskarin Tuuliviiri)
- Legg Perthes- ja epilepsia jälkeläinen, poistettu jalostuksesta.

Bluepepper’s Grabbe
(Wild West’s Regency Red Devil – Terriway Pink Think)
- alapurenta
Bluepepper’s Getoon Geraldine narttu s.15.8.1997 FIN38966/97
(Bluepepper`s Woody Woodpecker - Jaskarin Tuuliviiri)
- patellaluksaatio, huomattu loukkaantumisen jälkeen - 0/2 (epävirallinen)
- alaleuan p1:set lähtivät n. vuoden iässä, syy ei tiedossa
Bluepepper’s Goingtogrimmy’s
(Eager April Thunder – Bluepepper’s Sweet Sunflower)
- sairastunut diabetekseen yli 10 vuotiaana. Insuliinipiikitys aloitettu tänään (20.11.2008)
12._Mika_muu_sairaus= Paino oli aikaisemmin reilu 10 kg mutta alle 11
kg. 13._Mika_muu_syy= Lääkärin mielestä Napoleon ei ollut
ylipainoinen. Napoleonin lihakset olivat jäntevät runsaan lenkkeilyn ansiosta. Laihtumisen myötä lihakset veltostuivat
lenkkeilystä huolimatta.
14._Kerro_tarkemmin_puhkeamisesta= Nopea ja voimakas laihtuminen,
lisääntynyt virtsaamisen tarve ja runsas juominen. Hiukan "väsyneempi". Paino 19.11.2008 oli 7,8 kg. Lisäksi lääkäri
totesi "Napolla"
virtsatientulehduksen. 15._Miten_diabetesta_on_hoidettu_hoidettiin=
Insuliini pistokset 2 x 7 yksikköä ruokailujen yhteydessä, aloitettu 19.11.2008, lisäksi on 10 pv antibioottikuuri
virtsatientulehdukseen. Kontrollikäynti 26.11.2008 jolloin varmistetaan insuliinin teho ja määrän
tarkistus. 16._Miten_kauan_koira_eli_taudin_puhkeamisen_jalkeen= Elää,
ja toivottavasti vielä hyvän ja rikkaan vanhuuden!
Bluepepper´s Guess Why
(Bluepepper’s Woody Woodpecker – Jaskarin Tuuliviiri)
- Bluepepper’s Guess Why (Essi) on sairastunut diabetekseen. Diagnoosi tehtiin viime viikolla. Essiltähän on tämän
lisäksi leikattu virtsakivet ja on sen vuoksi erikoisruokavaliolla. Nyt on lääkityksenä insuliinipiikit kaksi kertaa
vuorokaudessa. Essi täyttää 10 vuotta elokuussa.
Bluepepper´s Harlequin
(Avocation Sean Connery - Bluepepper´s Roosa)
- toinen korva lupassa
Bluepepper´s Hot Hankypanky
(Avocation Sean Connery - Bluepepper´s Roosa)
- HC (epävirallinen tutkimustulos, kasvattajan ja koiran omistajan ilmoitus)
Bluepepper´s Huckleberryfinn
(Avocation Sean Connery - Bluepepper´s Roosa)
- Murtuma luun kasvupisteen kohdalle pentuna aiheutti sen, että luun kasvupiste luutui kiinni ja luun
kasvaminen loppui -> koiran takajalat olivat eri pituiset. sai kipulääkitystä jalkoihin, mutta jalkoja ei tarvinnut
koskaan operoida kirurgisesti. Koira eli yli 10 vuotiaaksi ja kuoli vanhuuttaan.
Bluepepper’s Hero-des
(Bluepepper’s Thunder King – Millvalley Styled In Red For Sillhill)
- calve legg-perthes
Bluepepper's Kinder Fin33353/99
- diabetes puhjennut 6-8_vuotiaana= on
Suvussa_+diabetesta= on
15._Miten_diabetesta_on_hoidettu_hoidettiin= Koiraa hoidetaan
insuliinipistoksin 2x vrk. (Protaphan 5 yks aamulla, 5 yks illalla)
16._Miten_kauan_koira_eli_taudin_puhkeamisen_jalkeen= Elää
toistaiseksi, mutta sokeritasapainoa ei ole saavutettu insuliinihoidolla.
17._Mita_muuta_haluat_kertoa= Koira on elänyt koko elämänsä urheilua
harrastavassa perheessä, tehnyt päivittäin pitkiä juoksulenkkejä. Se ei
ole ollut koskaan ylipainoinen.

Bluepepper´s Kung-Fu
(Bluepepper´s Tomahawk - Bluepepper´s Ginger Ale)
- Yläpurenta
Bluepepper’s Minnie Mouse
(Selendia Classic Clown - Bluepepper´s Ringa)
- Pentu kuoli krooniseen keuhkoputkentulehdukseen 4 kuukauden iässä. Rekisteröitiin (Minnie Mouse), mutta
koska se sairasti, sitä ei koskaan luovutettu pois kodistamme.
Bluepepper’s Buffalo-Bill
(Tineetown Trutan NBlue – Bluepepper’s Calamity Jane)
- Epilepsia. Koira sairastunut n. vuosi sitten. "Tatu" on nyt yli 7-vuotias eli sairastunut 6-vuotiaana. Kohtauksia
on tullut harvakseltaan ja epäsäännöllisesti, joten koira ei ole tarvinnut vielä lääkitystä.
Bluepepper’s Mr. Paddington
(Borchorst Filipino-Avocation Blue Warramunga)
- häiritsevän yliseksuaalinen, minkä vuoksi kastroitu.
Bluepepper’s Pandora
(Borchorst Filipino-Avocation Blue Warramunga)
- molemmin puoleinen calve-legg perthes, leikattu.
Bluepepper’s Peter Pan
(Borchorst Filipino-Avocation Blue Warramunga)
- steriili
Bluepepper’s Pippi Långstrup
(Tahee Red Dragon - Bluepepper´s Roosa)
- legg-perthes
- HC (epävirallinen tutkimustulos, kasvattajan ja koiran omistajan ilmoitus)
Bluepepper’s Ran-Tan-Plan
(Ophelia’s Jack of Hearts – Bluepepper’s Wilma Flintstone)
- Yläpurenta
Bluepepper’s Rikkitikki-Tavi, FIN36771/97
(Ophelia’s Jack of Hearts – Bluepepper’s Wilma Flintstone)
- sairastunut diabetekseen 7-8 vuotiaana. Lopetettu vajaa 10-vuotiaana toukokuussa 2007
- legg-perthess (ilmoitettu jo aikaisemmin)
Bluepepper’s Ringa
(Wyangan Sandpiper-Avocation Blue Warramunga)
- Ringa kuoli imusolmukesyöpään 7-vuotiaana, leikatut virtsakivet 6 vuoden ikäisenä.
Bluepepper's Road Runner narttu s. 12.8.1997 FIN36772/97
(Ophelia’s Jack of Hearts – Bluepepper’s Wilma Flintstone)
- Viimeisen vuoden aikana 2 kertaa nielutulehdus. Toisen kerran pitkittyi ja joutui syömään 2 eri
antibioottikuuria. Tehty nieluviljely.
- Astunut 2 kertaa lasiin. Ensimmäisellä kerralla vasen etutassu, seurauksella antura halki ja tikit (v.1998).
Toisella kerralla oikea takatassu, anturoiden välissä 5 cm haava, joka tikattiin (v.2000).
- peräaukon ympärillä kasvain, ollut jo muutaman vuoden ja tilannetta seurataan. Ei ole laajentunut eikä ole
aiheuttanut koiralle ongelmaa, mutta kasvain on niin pahassa paikassa, että sen poistaminen on mahdotonta.
Ikää koiralla on kohta 12 vuotta.
Bluepepper`s Rock-Dog
(Tahee Tahene Sandstone - Jaskarin Rokkirakki)
- hormoonihäiriöitä -> steriloitu

Bluepepper`s Rock-Efeller
(Tahee Tahene Sandstone - Jaskarin Rokkirakki)
- tapaturmaisesti kuollut auton alle, karkasi omasta pihasta, alle vuoden iässä.
Bluepepper`s Rock-Sette
(Tahee Tahene Sandstone - Jaskarin Rokkirakki)
- Yläpurenta
Bluepepper`s Rock-Stone
(Tahee Tahene Sandstone - Jaskarin Rokkirakki)
- kiteitä virtsassa, virtsakiviruokavalilolla kiteet poistuivat
Bluepepper’s Ronja
(Wyangan Sandpiper-Avocation Blue Warramunga)
- sterili narttu, joka steriloitu 8-vuoden iässä. Tällä hetkellä yli 11 v ja ikäisekseen hyvässä kunnossa.
Bluepepper’s Roosa
(Wyangan Sandpiper-Avocation Blue Warramunga)
- Roosalla leikattiin virtsakivet 10-vuotiaana. Erikoisruokavaliolla. Tällä hetkellä ikäisekseen hyvässä kunnossa.
Bluepepper´s Saaga
(Eager April Thunder - Bluepepper´s Calamity Jane)
- Töpöhäntä, rekisteröity luonnontöpöhäntäisenä. Selkäranka + töpö röntgenkuvattu. Selkärangassa ei
muutoksia. Koira täysin terve, mutta poistettu töpöhäntäisyyden vuoksi jalostuksesta. Koira on edelleen
hyvässä kunnossa ja töpöys ei ole aiheuttanut ongelmia.
- puhjennut diabetes 10,5 vuoden ikäisenä. Marraskuussa (2009) oli ollut suolistotulehdus, kaikki veriarvot oli
tutkittu. Saanut lääkekuurin (elämänsä ensimmäisen). Arvot silloin normaalit. Joulukuun alussa puhkesi
diabetes. Hoito pistoksin 3 iu / 2 x vrk.
Bluepepper’s Sancho Panza
(Borchorst Golden Warrior - Avocation Blue Warramunga)
- virtsakivet, leikattu
Bluepepper’s Sherlock Holmes
(Borchorst Golden Warrior - Avocation Blue Warramunga)
- kiteitä virtsassa - sulatusruoka auttoi, ei tullut kiviä.
Bluepepper’s Sitting Bull uros
(Bluepepper’s Thunder King – Bluepepper’s Calamity Kate)
- kivesvika – toinen kives ei laskeutunut – koira on kastroitu
Bluepepper’s Sweet-And-Sour
(Bluepepper’s Thunder King – Bluepepper’s Calamity Kate)
- Diabetes. Puhjennut 6-8_vuotiaana= on
Koiran juominen lisääntyi huomattavasti pikkuhiljaa ja sisälle alkoi tulla lammikoita usein. Lumensyönti ulkoilujen
yhteydessä tullut kuvioihin. 15._Miten_diabetesta_on_hoidettu_hoidettiin= Ensin yritetty dieettiruokinnalla,josta ei
apua veren sokeriarvoihin. Aloitettu insuliini,jonka vaikutus on parhaillaan eläinlääkärin seurannassa.
Bluepepper’s Tara Tammybear
(Tatong’s Eclipse of the Moon – Avocation Blue Warramunga)
- Bluepepper`s Tara Tammybear: Allergia testattu: allergia testattu, koska nuorena oli lieviä oireita, suolistooireita ja hilseilyä. Alllergiatestien mukaan : rajatila allergia vehnälle, pölylle allerginen. Vehnättömällä
ruokavaliolla (ei ehdoton) ei ole oireillut, ei ole oireillut hengitysteistään. Tara on nyt 8v. Ja voi hyvin.
- operoitu vitsatiekivt (alemmissa virtsateissä ) analysoitu kaciumoksalattikiviksi, operoitu 1/03. jatkohoitona
kivien uusiutumista estavä erikoisruokavalio
- operoitu epämääräinen luomi, analysoitu ja osoittauti vaarattomaksi, oeroitu 2/2003
- lopetettu 15. 05.2007 13,5-vuoden ikäisenä. Tara sairastui keväällä 2007, nisästä löytyi kasvain
(pahanlaatuinen) , joka el.lääk mukaan oli levinnyt myös mahdollisesti keuhkoihin, sillä Tara oli hyvin
huonossa kunnossa ja yski.

Bluepepper’s Tiny Tintin
(Tatong’s Eclipse of the Moon – Avocation Blue Warramunga)
- Yläpurenta
Bluepepper´s Tickety-Bo-Boo
(Tinee Town Trutan´N Blue - Bluepepper´s Gasoline Girl)
- Epilepsia. "Sandy" sairastunut yli 5-vuotiaana. Ensimmäinen kohtaus ollut n. 3 viikkoa sitten, nyt kohtauksia
tullut kolmena päivänä peräkkäin. Lääkitys (Parbiphenyl, 2 krt vuorokaudessa) aloitettu tänään (13.6.05).
Bluepepper’s Tomahawk uros s. 15.1.1999
(Eager April Thunder – Jaskarin Peukaloinen)
- Pahanlaatuinen kasvain suussa. Koepala otettu Oulun Akuutissa, josta lähetetty Englantiin tutkittavaksi.
Kasvain poistettu kaksi kertaa aikaisemmin – ensimmäinen koepala kasvaimesta otettunoin vuosi sitten,
patologin vastaus silloin negatiivinen (ei pahanlaatuinen) Hoitotoimenpiteitä varten tutkimustulokset on
lähetetty Akuutista EKK:lle, jonka lääkäri analysoi myös tulokset- - koira jouduttiin lopettamaan
Bluepepper’s Tom Sawyer
(Tatong’s Eclipse of the Moon – Avocation Blue Warramunga)
- Värivirhe (valkoinen tassu) ja luonnevika (erittäin arka).
Bluepepper´s Unbelievable,
(Twee-Dle-Dee Banana Bender – Bluepepper´s Roosa)
- DNA-testattu vahinko-pentu
- kivesvika -> kastroitu.
Bluepepper´s Wile E Coyote uros s. 19.9.1994 SF47366/94
(Golden Moonraker du clos de Windorah - Bluepepper´s Ringa)
- Yläpurenta
- Koiralla on virtsakivet, maksanlaajentuma ja Cushingintauti
- lopetettu 7,5 vuoden ikäisenä. Virtsakivileikkaus epäonnistui.
Bluepepper´s Wilma Flintstone, narttu s. 19.9.1994 FIN47369/94
(Golden Moonraker du clos de Windorah - Bluepepper´s Ringa)
- kirsikkasilmä, leikattu.
- kaihi- HC todettu 27.3.2002 edellinen lausunto 5.2.-97 puhdas J1.
- Kuollut hieman yli 7 vuoden iässä
Bluepepper´s pentue
(Borchorst Filipino-Avocation Blue Warramunga)
- Kaikki nartut (3 kpl) aivan liian kevytluustoisia.
- yhdellä virtsakivet, leikattu
Bluepepper´s pentue
(Bluepepper´ Godfather – Jaskarin Catwalk)
- jouduttu lopettamaan 1 pentu sen ollessa 5 viikon ikäinen. Ruumiinavauksessa todettu epämuodostuneet
kylkiluut (litteä rinta), jotka olivat painaneet sydämen väärään asentoon, poikittain. Sydän oli normaali ja
terve. Pennulla ei mahdollisuutta kehittyä normaaliksi koiraksi. Pentua (uros) ei rekisteröity, eli eutanasia
ennen pentueen rekisteröintiä. Koirasta on virallinen EELA:n tekemä tutkimus ja ruumiinavaustodistus.
- yhdellä tiedän, että hammaspuutoksia. muistaakseni 3 kpl.
- Alapurenta, Bluepepper’s Fun Fair.
Bluepepper’s pentue, s. 20.1.2007
(Wild West Regency Will Power – Jaskarin Besser Wisser)
- KuollutLopetettiinEnnenLuovutusikaa_syy= kolme pentua kuoli. kaksi muutama minuutti syntymän jälkeen. kolmas,
pikkuruinen pentu, taisteli 3-4 vrk ja nukkui pois.
- yhdellä pennulla oksalaatikivet. leikataan piakkoin.
Bluepepper’s pentue, s. 22.11.2007
(Bluepepper’s Thunder King – Millwalley Styled In Red For Silhill)

- yhdellä pennuista oli luovutushetkellä yksi kives. toinen kives laskeutui lähes vuoden ikäisenä ja on pysynyt sen
jälkeen paikoillaan. eli ei kivesvikaa kenelläkään.
- MyohemminIlmenneet_sairaudet= legg-perthess. ilmoitettu jalostustoimikunnalle aikaisemmin (Hero-des).
Blueswing Billabong Bird narttu s. 16.4.1998 Fin20308/98
(Selendia Classic Clown – Black Back Andante)
- polvet: vasen takaa leikattu, oikea leikattava. Molemmissa polvilumpion luxatio
- sterilisaatioleikkaus
- ulkokorvan tulehdus
Blueswing Dobby Dee Dee narttu s. 17.3.2000 FIN20158/00
(Bluepepper’s Mickey Mouse – Bluepepper’s Tutti-Frutti)
- synnynnäinen maksavika: maksashuntti – leikattu 19.3.01 (kopio jalostustoimikunnalla leikkauksesta). Koira
jouduttu lopettamaan 1 v. 3 kk iässä kun tuli niin huonoon kuntoon ja oli kipuja.
Blueswing Ice-Queen, FIN54616/06
(Finsweng Galileo Galilei – Black Back Shade of Red)
- Koira sairasti epilepsiaa, jota ei saatu lääkkeillä tasapainoon. Sai tänään (1.7.2009) suuren kohtauksen ja lopetettiin.
Blueswing Jackos Jumper
(Top-Knot Geebun Jacko – Sankt-Cicce’s Ceci)
- Hc??
Blueswing Jolly-Boy (*)
(Jaskarin Kehä-Kettu – Jaskarin Reilu Peli)
- Poistettu virtsakivet (vielä ei tiedetä laatua).
Blueswing Widgie narttu s.15.12.1995 FIN10629/96
(Selendia Classic Clown – Blueswing Bluebelle)
- alaleuan 2 kpl "pikkupiikkiä" (P2:ksi kai niitä kutsutaan) puuttuu, mutta narttu on jättänyt täyttä
hammasrivistöä molempien täyshampaisten urosten kanssa; INT & Multi CH Multi-Winner Haka-Haun Åpals
Återsken ja CH Black Back Jam Session
- Korvatulehduksia - yksi lievä korvatulehdus jouluna 2000 (kun Tosca oli 5v.).
- virtsatientulehduksia on ollut 3 kpl, kaikki talvisaikaa.
- Keväällä 2000 todettiin että Toscalla oli yksi iso virtsakivi virtsarakossa joka yritettiin poistaa leikkaamalla,
mutta kivi olikin jo tullut virtsaputkea pitkin itse ulos (olin matkalla ja koira hoidossa jossa se oli saanut
kipukohtauksen ulkotarhassa), joten kiven laatua ei pystytty tarkistamaan. Tämän jälkeen Tosca on ollut
oireeton.
- Yllä mainittu korvatulehdus ja virtsatientulehdukset ovat hoidettu antibiooteilla. Muuta lääkitystä emme ole
tarvinneet.
- Junnuikäisenä se venäytti (lievästi) etutassun lihaksia rantakalliolla leikkiessään. Hoito:lepoa.
Blueswing –pentue, s. 5.11.2006
(Finsweng Galileo Galilei – Black Back Shade of Red)
- Pentueesta uroksella ja nartulla todettu epilepsia
- Uroksella toinen korva luppakorva, toisella uroksella voimakas yläpurenta.
Blueswing –pentue, s. 14.3.2006
(Blueswing Cisco Kid – Black Back Whirlwind)
- yhdellä uroksista vehnäallergia, reagoi silmillä ja korvilla.
- yhdellä nartulla valkoista rinnassa, joka on säilynyt aikuisikään saakka.
Blueswing –pentue, s. 7.11.2006
(Jaskarin Kehä-Kettu – Jaskarin Reilu Peli)
- Nartulla toisessa silmässä kaihi, joka johtuu pentuna tapahtuneesta tapaturmasta. Eläinlääkärin diagnoosi 13.1.2007:
Sarveiskalvohaavan ompelu. Oikean silmän sarveiskalvon läpimenevä haava aivan sarveiskalvon yläosassa, noin 7 mm.
Iris eli värikalvo työntyy haavasta esiin, nk. irisprolapsi. Iris "reponoitiin" paikalleen, osittainen iriskiinnike jäänee
kuitenkin. 5.2.2007: Silmäkontrolli: pieni kiinnike iriksestä sarveiskalvon haavaan, haavassa kohtuullisen voimakas
arpikudosreaktio, jota rahoitetaan. Pieni kaihimuutos linssissä haavan kohdalla todennäköisesti trauman seurauksena
tullut.

Tämän jälkeen olemme käyneet kontrollissa säännölisin väliajoin, silmässä oleva
kahimuutos ei ole kasvanut.
Toinen silmä täysin terve.
Blueswing Windys Wonder s. 14.3.92
(Lille Reigna Wonder Macho – Blueswing Bluebelle)
- HC
Borchorst Golden Warrior
- Kuoli syöpään 7 vuotiaana
Borealii Adora, SF33342/88
- Diabetes puhkesi 11-vuotiaana.
Viimeisenä elinvuotena todettiin sydämen vajaatoiminta.
Koirallamme todettiin ensin harmaakaihi molemmissa silmissä ja heti sen jälkeen diabetes. Piikitin koiraa kerran
päivässä, aamulla niskanahkaan lääkärin ohjeen mukaan. Aivan muutaman viimeisen kuukauden aikana piikitin kaksi
kertaa päivässä. Koira, kutsumanimeltään Terri, oli muuten vilkas ja hyväkuntoinen, vaikka oli sokea. Diabetes aiheutti
muutaman kerran shokin tapaisia oireita, mutta ne häipyivät, kun annoin sokeria. Muuten pärjäsimme hyvin. Sydäntauti
ilmeisesti tuli diabeteksen mukana ja se oli alusta alkaen paha. Aiheutti yskää ja kerrytti vettä keuhkoihin. Terri sai
lääkkeet, mutta eivät auttaneet ja koira kuoli melko pian taudin
Bristregal Jailhouse Rock
(Red Gem’s Wild Thing – Black Back Pearl Of Regal)
- allergiaa
Bristregal Just Like BB
(Red Gem’s Wild Thing – Black Back Pearl Of Regal)
Hammaspuutoksia= Kylla
Ihosairauksia= Kyllä
20._Laakityksia= Kortisonia iho-oireisiin allergian takia. Silloin kun iho-oireet alkoivat tosi rajuina, laitettiin
rikkinäisiin kohtiin antibiootti- & kortisonivoidetta ja silmäluomien kutinaan ja turpoamiseen
rauhoittavaa salvaa ja silmien vuotamiseen silmätippoja.
24._Muuta= Allergia oireilluit vain iho-oireina, ei koskaan vatsaoireina. Oireet puhkesivat nartun ensimmäisten
pentujen jälkeen. Siitä saakka iho ja turkki ollut varsinkin talvisin huonommassa kunnossa.
Keväällä -09 otettiin mittava allergiatutkimus (verinäytteet tutkittu USA:ssa), jossa ilmeni allergiat noin 25:lle eri
allergeenille. Joukossa mm. pölyjä, homeita, varastopunkkeja ja eri kasveja ja ruoka-aineista
allerginen: ohralle, vehnälle, sialle, lampaalle, herneet/pavut, ja merilevälle. Oireet ilmeisesti johtuivat lähinnä ruokaaineista, koska nyt kun koira syö "tavallista" kuivamuonaa, joka on valittu sen mukaan, että siinä ei ole mitään noista
ed.mainituista ruoka-aineista, niin koira on nykyisin lähestulkoon oireeton.
Bristregal-pentue
(Nellyson's He Dog - Bristregal Joy Of Regal)
- Yksi pentu lopetettiin vuorokauden ikäisenä vesipään vuoksi. Toisella pennulla pieni nivustyrä, joka umpeutui
itsestään.
Bristregal-pentue
(Akiba’s You’ve Got Mail – Nellyson’s Ikkitikkitavi)
- Pentueesta urospentu jouduttiin lopettamaan 3,5 viikon ikäisenä. Diagnoosi: suurentunut sydän, joka aiheutti
keuhkopöhön.
Cikitita Athene narttu s. 14.8.1998 FIN40261/98
(Avocation Hale-Bopp – Avocation Diana Ross)
- Autoimmuunisairaus/polyartriitti. 16.: 1.8.2001 koira alkoi ontua sekä aristaa niskaa/kurkkua,kuumetta n.39
astetta.Diagnoosi oli tonsilliitti eli kurkkutulehdus.Lääkkeeksi antibiootti sekä kipulääke 10 pv.Oireet
helpottivat hiukan mutta ontuminen ja kuumeilu alkoivat uudelleen parin viikon kuluttua, lisäksi ilmeni ihooireita sekä ruokahaluttomuutta.Koira vietiin lääkäriin 23.8.2001.Koiran nivelet kosketusarat
kauttaaltaan.Lääkäri epäili borrelioosia.Otettu verikokeet taudin määrittämiseksi.Lääkkeeksi 3:n viikon
antibioottikuuri ja kipulääkitys.Oireilu jatkunut ehkä hiukan lievempänä.14.09.2001 antibioottikuurin loputtua
koira ei onnu niin pahasti, kuin aikaisemmin.Kipulääkitystä jatkettu oireiden uusiutuessa.31.10.2001
lääkärikäynti,

jolloin ilmenee, että borrelioosi ei ole kyseessä, koska verikoe näyttää negatiivista tulosta.Otettu uusintakoe
joka myöhemmin osoittauttuu myös negatiiviseksi.Lääkärin lopullinen diagnoosi on autoimmuunisairaus, joka
aiheuttaa elimistössä vasta-aineiden muodostumista.Tällä koiralla se ilmenee
moniniveltulehduksena(polyartriitti). Tätä sairautta ei voida parantaa. Kortisonin ja aspiriinin avulla koira on
elänyt melko normaalia koiranelämää nyt 3-vuotta ja oireet ovat pysyneet kurissa.
Cikitita Lady Ingrid narttu s.18.12.1992 SF01900/93
(Ibeth Mr President – Avocation Blue Miwuyt)
- Näkö heikentynyt, sekä nuha.
Cikitita Lady Margarethe narttu s.18.12.1992 SF01901/93
(Ibeth Mr. President – Avocation Blue Miwuyt)
- Silmäsairauksia: Kyllä
- Korvatulehduksia: Kyllä
Ihosairauksia: Kyllä
- Virtsatietulehduksia: Kyllä
- Ihottumaa hoidettiin ruokavalion rajoituksin ja Vetriderm-pesuin. Ihottuma hävisi lopulta kohdunpoiston
myötä eli oli ilmeisesti hormoniperäinen. Korvatulehduksia on ollut yksi lievä ja vain toisessa korvassa.
Samoin silmätulehduksia vain kerran.
- Kohtutulehduksia: Kyllä
- Allergiaa: Kyllä
- Rakossa saattaa olla jonkin verran kiteitä, mutta niiden poistamiseksi ei ole ryhdytty toimenpiteisiin. Diabetes
puhkesi 1/2002 ja lääkäri olettaa 7/2001 tehdyn pyometraleikkauksen laukaisseen sen.
- Pari virtsatietulehduksen hoitamiseksi annettua antibioottikuuria; pyometraleikkauksen jälkihoito.
- Koiran, Metten, ainoalta pennulta (Capella)leikattu Legg-Perthes ja pyometra. Sillä oli myös isot virtsakivet
(hoidettu ruokavaliolla)ja silmä- ja korvatulehdus. Se on myös arka, herkästi stressaantuva ja äärettömän
paljon rutiineihin ja omistajaansa turvautuva, mutta nokkela. Capellan isä on Avocation Sean Connery
Cikitita Litt of Love FIN34690/03
Maksasairauksia= Kyllä
Kilpirauhasen_vajaa_liikatoimintaa= Kylla
Kohtutulehduksia= Kylla
Epilepsia= Kylla
Koira sairastui epilepsiaan n. 1vuoden ja 8 kuukauden iässä. Ei pärjännyt ilman lääkitystä.
Apaattinen= Kylla
20._Laakityksia= Epilepsia lääkitys, BARBIVET JA KALIUMBROMINI,Rivatril TARV. Kilpirauhas lääkitys,
THYROXIN. Kortisoni kerkesi syömään pari päivää. 22._IKA= Maksan pettäminen ja albubiini laski verisuonista ja
maksa ei toiminut kunnolla. Kerro_tarkemmin= Koiran maksa petti jostain syystä, ennen kuin ehdittiin hoitaa. Osa
syyllinen Suomen Posti OY kun hukkasi ensimmäiset koepalat kesällä.
- koiralla on todettu aivokasvain, joka syy epileptisiin kohtauksiin. Koira on kuollut 17.11.2006.

Dekadenz Archie Bunker uros 21.07.1997 FIN32961/97
(Sinimarjan Enrico – Acasos Dagarita)
- Kesällä -98 Archielle tuli kova ripuli ja takajalat eivät pitäneet, eläinlääkäri ei löytänyt mitään vikaa epäili vain
että josko koira olisi syönyt jäniksen papanoita joista voi tulla vastaavia allergia
oireita, hoitona oli antibiootti suoraan, nestettä ja lepoa, meni ohi päivässä
- Kesällä -98 Archie juoksi mökillä suoraan käynnissä olevaan moottorisahaan, tuloksena takajalan sisäpuolella
haava, mikä hoidettiin puhdistamalla ja sitomalla.
Dreampower’s Alibaba
(Selendia Jungle Kid – Terriway Ping-Pong)
- Alapurenta
Dreampower’s Captain Hook
(Melukylän Jalo Kiwi – Dreampower’s Adalmina)
- Dreampower´s Captain Hook sairastui saatuaan ensimmäisen rabiesrokotuksen. Tutkimustulosten mukaan
rabiesrokote laukaisi ääreisverenkiertohäiriön (iskeeminen nekroosi). Koira voi tällä hetkellä hyvin, lääkityksenä
kortisoni sekä Pentoksin.

Dreampower’s Charlie Brown
(Melukylän Jalo Kiwi – Dreampower’s Adalmina)
- Alapurenta
Dreampower’s In My Dreams
(Fisato Thisis Zeus – Dreampower’s Bumble Bee)
- 3 premolaaria puuttuu
Duo FIN456677/06
Silmasairauksia= Kylla
Ihosairauksia= Kyllä
Aivan pentuna jouduttiin käyttämään Duoa eläinlääkärissa kun silmä oli pahoin tulehtunut. Ja kesäisin yleensä
mökkireissun jälkeen vaivaa Hot Spot.
Finsweng Digiloo Digilei (u) s 10.7.2002 FIN38145/00
(Besteba’s Red Ramkota – Finsweng Bonella Flame)
- Legg Perthes – todettu ja leikattu 9 kuukauden ikäisenä
Finsweng Fina-Nina
(Black Back Pleaseplease Me – Blueswing Widgie)
- Toisessa silmässä 3. asteen kaihi
- sairastaa allergiaa vehnä/kananmuna)
Finsweng Flott- I-Topp uros s. 12.7.2003 Fin34171/03
(Black Back Pleaseplease Me – Blueswing Widgie)
- Legg perthes. Oireet alkoivat 8 kk:n iässä maaliskuun puoliväli 2004. leikkaus 30.3.2003
Finsweng Happy Hour FIN18091/05, synt 24.2.2005
(*)
- Calve-Legg-Perthes vasen takajalka 1 vuoden ikäisenä. Käyttää jalkaa välillä, välillä menee kolmella jalalla.
- hammaspuutoksia, värivika (valkoista rinnassa)
- Nyt kipulääkityksestä johtuen tullut toisinaan verta ulosteessa. Ruokavalio tarkka. Menossa lääkäriin.
- vehnäallergia
Finsweng Jetsulleen, uros FIN31070/06
(Bayjet Mister Blue – Selendia Jazz Dancer)
- Koiralla todettiin 11/2008 hypotyreoosi eli kilpirauhasen vajaatoiminta. Hypotyreoosin takia aloitettiin Thyroksinlääkitys.
Finsweng Jummi Jammi
(Bayjet Mister Blue – Selendia Jazz Dancer)
- toinen kives ei laskeutunut (tämä kives poistettiin kun uros oli reilun vuoden ikäinen).
Finsweng Krookus FIN2xxxx07
- Pentueen eläinlääkäritarkastuksessa nartulla todettiin toispuoleinen nivustyrä joka el.lääkärin mielestä on
perinnöllinen rakennevika. Pentu tullaan siirtämään EJ-rekisteriin jotta sillä ei teetettäisi pentuja. Leikkaus ei ole
välttämätön.
Kasvaimia_epamuodostumia= Kylla
15._Muuta_mita= Oikealla puolella nivustyrä
- tyräepäily, joka osottautui "piilokivekseksi"
Finsweng Onnenpotku, s. 17.7.2009, FI44831/09
(Top-Knot Little Digger – Finsweng Dancing Queen)
- Kortikaalinen katarakta todettu 4.11.2010
Flashstyle’s Bit by Bit uros s. 22.9.2003
(Övikspojken av Falchebo – Black Back Quite A Chance)
- koukkuhäntä, hännän kärkiosa epämuodostunut (kierteinen, josta johtuen häntä myös on jonkin verran
lyhyempi kuin normaalisti olisi. Koiran selkärangan kuvaus tullaan suorittamaan n. 1 vuoden ikäisenä
kasvukauden päätyttyä. 5.10.2004 suoritetussa tutkimuksessa ei selkärangan rtg-kuvissa havaittu
epämuodostumia.

Flashstyle’s Jewel Of Hearts narttu s.16.9.2001 FIN39188/01
(Funfanny’s Jonathan – Selendia Jewel for Devil)
- idiopaattinen epilepsia. Epileptiset kohtaukset alkoivatkoiran täytettyä 11 kk. Kohtausten kesto 1-2 min.
Flashstyle’s Jovial Girl, FIN39192/01
(Funfanny’s Jonathan – Selendia Jewel for Devil)
- Diabetes. Puhjennut 8-10_vuotiaana= on
Suvussa_+diabetesta= on
12._Mika_muu_sairaus= Laukaisevana tekijänä juoksu.
14._Kerro_tarkemmin_puhkeamisesta= Lisääntynyt juominen ja pissaaminen.
15._Miten_diabetesta_on_hoidettu_hoidettiin= hoidetaan insuliinilla aamuin illoin.
16._Miten_kauan_koira_eli_taudin_puhkeamisen_jalkeen= Elää vielä (heinäkuu 2010)
Flashstyle's Joyful Westwind narttu S. 16.09.2001 FIN39193/01
(Funfanny's Jonathan - Selendia Jewel For Devil)
- Hammaspuutoksia: Kyllä. Puuttuu 2 alaetuhammasta. Tämän ilmoituksen on tehnyt koiran kasvattaja Mervi
Kulmanen koiran ollessa n. 7 kuukauden ikäinen. Muista vioista/sairauksista ei ole ollut omistajan kanssa
puhetta.
- Silmätarkastus 21.7.08: Bilat. akuutti verkkokalvorappeuma eli SARD. Syy tuntematon, tiettävästi ei perimän
aiheuttama."
Flashstyle's Jonathan Junior Uros 16.09.2001 FIN39187/01
(Funfanny's Jonathan - Selendia Jewel For Devil)
- Hammaspuutoksia: Kyllä. Puuttuu 1 alaetuhammas. Tämän ilmoituksen on tehnyt koiran kasvattaja Mervi
Kulmanen koiran ollessa n. 7 kuukauden ikäinen. Muista vioista/sairauksista ei ole ollut omistajan kanssa
puhetta.
Flashstyle’s Jungle-Bogey
(Funfanny’s Jonathan – Selendia Jewel For Devil)
- Kuollut epilepsian seurauksena. Ruumiinavausta ei koskaan tehty, koira oli viime vuoden (2009) huhtikuusta lähtien
saanut lisääntyviä kohtauksia ja juuri ennen joulua tuli tieto, että oli kuulemma yhtenä yönä nukkunut itsekseen pois.
(kasvattajan ilmoitus)
Flashstyle’s Just For Fun narttu s. 16.9.2001 FIN39190/01
(Funfanny’s Jonathan – Selendia Jewel For Devil)
- Todettu ja leikattu märkäkohtu 10,5 kk:n ikäisenä, poistettu myös munasarjat.
Flashstyle’s Step by Step, FIN40790/03
(Övikspojken av Falchebo – Black Back Quite A Chance)
- Silmasairauksia= Kylla
- Allergiaa= Kylla
- Kasvaimia_epamuodostumia= Kylla
Nisäkasvaimia koiran ollessa 2-vuotias. Kasvaimet
tulivat tiineyden jälkeen. Kasvaimet leikattiin, olivat hyvänlaatuisia. Koiralta poistettiin myös kohtu.
Funfanny's Jonathan uros s.150494 SF29469/94
(Golden Moonraker du Clos De Windorah – Prettygirl)
- Hammaspuutoksia: Hampaita puuttuu yhteensä 6 kpl: alhaalta molemmin puolin P1 ja ylhäältä molemmin
puolin P1-2
- Silmäsairauksia: Lähinnä silmätulehduksia (pöly, tuuli), joita hoidettu kausiluonteisesti tipoilla ja voiteilla.
Silmät vuotavat herkästi.
- Nuorempana liukasteli jäätiköllä ja venähdytti toisen takajalkansa. Myöhemmin vuonna 2000 tippui mökillä
jyrkät raput pimeässä alas ja menetti siinä yhden kynnen. Seurauksena mm. antibioottikuuri. Kynsi tietenkin
kasvoi takaisin 1-2 kk:n aikana.
Gallery’s Golden Katzy s. 1986
(Tahee Krackertoa - Gallery’s Gooseberry)
- Diabetes. Sairasti noin vuoden verran, aluksi arvot kuriin pistoksilla. Juoksun jälkeen pistoksia 2 krt/pvä, koira
kuihtui silmissä ja oli todella sairas. Jouduttu lopettamaan noin viisivuotiaana.

Hartaan Toiveen Charlie Chaplin uros s.24.10.1995 FIN46538/95
(Black Back D’Artagnan – Nette’s Viekasvalma)
- ientulehdus
- karvattomuutta, liikapigmentoitumista joka on lkanut parantua thyroksiinihormoonilääkitylsellä
- kilpirauhasen vajaatoiminta – ilmeni iho-oireilla, mutta ei ole aivan vajaatoimintaa mutta T4 taso on hyvin
alhainen. Reagoi melko hitaasti hormoonilääkitykseen
Haka-Haun Å-La-Laa
(Sassatown Smiley’s Kanga – Haka-Haun Villi Ja Vapaa)
- Diabetes, puhjennut 9-vuotiaana.
Haka-Haun Åsa Från Åbo
(Sassatown Smiley’s Kanga – Haka-Haun Villi Ja Vapaa)
- diabetes. Puhjennut 8-10-vuotiaana=on. Muu+syy= on
13._Mika_muu_syy= Juoksut ja valeraskaudet?
14._Kerro_tarkemmin_puhkeamisesta= Koira laihtui ja joi paljon
15._Miten_diabetesta_on_hoidettu_hoidettiin= Insuliinipistokset 2krt/pv
17._Mita_muuta_haluat_kertoa= Koira eli viimeisen vuoden sokeana.
Sairastui diabeteksestä johtuviin lisäsairauksiin, kuten keuhkoahtaumaan, sydänvaivoihin, silmän kyynelnesteen eritys
loppui jne.
Hoksel Pamina
(Bluepepper’s Thunder King – Twee-Dle-Dee Remote Controlled)
- Diabetes, josta johtuen silmissä ei-perinnöllinen harmaakaihi (2009-04-18 Wallin Håkanson Berit, icke ärftlig
katarakt).
Huovispäivän Hopeaseppä (*)
(Bluefell’s Magic Rocket – Miss Moneypenny av Falchebo)
- Kortikaalinen katarakta: epäilyttävä (7.1.2011)
Linssin etuosan saumalinjan katarakta: epäilyttävä (7.1.2011)
Huovispäivän pentue
(Bristregal Nice And Spicy - Miss Moneypenny av Falchebo)
- Ensimmäinen pentu syntyi kuolleena. Pentu oli ollut liian kauan synnytyskanavassa ja tukehtunut. Muuten normaalisti
kehittynyt, ei halkioita. Muut 5 pentua syntyivät normaalisti ja ovat ok.
Ibeth Pure Red Gold
(Bangor Whiskey –Terribeth)
- steriili. Pahoja kohtutulehduksia juoksujen jälkeen, jonka takia kohtu poistettiin.
Iiro uros, s.24.8.1989 SF31203/89
(Mariendals Jesse James – Niina)
- sairastui diabetekseen 12,5 –vuotiaana. Iiro ei ollutliikalihava ja eli oikein liikunnalista elämää, diab.
puhkeaminen oli yllätys. Hoidettiin Protafan-insuliini-injektiolla 1 krt/pv. Koira on elänyt 2,5 vuotta
puhkeamisen jälkeen. Iiro ei kuollut sokeritautiin, vaan tod. näköisesti maksassa olevan kasvaimen vuoksi
kovat kivut pakottivat eutanasiaan.
Iselin Av Falchebo narttu s. 2.2.2002
(Stranger’s Tom Hardy –Tineetown The Queen of Hearts)
- Galve Legg Perthes, koira operoidaan
Jaskarin A Touch Of Magic
(Övikspojken Av Falchebo - Jaskarin Risti-Nolla)
- kiteitä virtsassa, virtsakiviruokavaliolla oireet hallinnassa
- diabetes, sairastunut 8-vuotiaana
Jaskarin After All
(Övikspojken Av Falchebo - Jaskarin Risti-Nolla)
- vain 1 kives laskeutui

Jaskarin Bad Boy
(Bluepepper's Woodywoodpecker - Jaskarin Rokkirakki)
- luppakorva
- luovutushetkellä myös kivesvika
Jaskarin Bravo
(Bluepepper's Woodywoodpecker - Jaskarin Rokkirakki)
- kiteitä virtsassa, virtsatiekiviruokavaliolla kiteet poistuivat
Jaskarin By Myself, S13567/2009
(Silhill Red Rock At Sherex - Bluepepper's Devil-Herself)
- alapurenta 6kk ikäisenä.
Jaskarin Caddie
(Wild West Regency Red Devil - Jaskarin Lounatuuli)
- Jaskarin Caddie on kuollut maaliskuussa 2008 Saksassa vakavaan bakteeri-infektioon.
Jaskarin Call Me Foppa
(Wild West Regency Red Devil - Jaskarin Lounatuuli)
- luppakorva
Jaskarin Cuckoo
(Wild West Regency Red Devil - Jaskarin Lounatuuli)
- Koiralla Jaskarin Cuckoo oli ollut epileptistyyppinen kohtaus ja el. lääk oli yrittänyt lopettaa kohtausta 2 tunnin ajan ja
ei onnistunut, koira kuoli.
Jaskarin Hippa, 18.6.2003, FIN40295/03 (*)
(Jaskarin Caddie – Jaskarin After Eight)
- Nukleaarinen katarakta, epäilyttävä 14.12.2010. Uusintatarkastus vuoden kuluttua. Silmät eivät ole oireillut millään
tavoin, rutiinitarkastuksessa huomattiin naarmu.
- Hipalla on aavistuksen pehmeä & "villava" karva, häntä muuten OK, mutta on ns. "siansaparo"
- 09.09.2010 Hipalta leikattiin märkäkohtu, oireena oli linkkaaminen, kunto heikkeni todella nopeasti, samana päivänä
leikattiin. Hippa parantunut täysin.
Jaskarin Hitch-Hiker, 18.6.2003, FIN40179/03
(Jaskarin Caddie – Jaskarin After Eight)
- Nukleaarinen katarakta, todettu 16.2.2010
Jaskarin Kehä-Kettu
(Iandor Summertime Blues At Sherex - Jaskarin Pussycat)
- jouduttu lopettamaan noin 1,5 vuoden ikäisenä. Kahden eri eläinlääkärin diagnoosi oli sama. Munuaisten
vajaatoiminta. Eutanasia turhien kipujen ja kärsimysten välttämiseksi.
Jaskarin Kepponen
(Lille Regina Mr. Swing King – Avocation Tabasco Queen)
- Jaskarin Kepponen on lopetettu n. 14,5 vuioden iässä (04.05.2009), "kepsulta" löytyi tennispallon kokoinen
kasvain pernasta ja sen yleikunto alkoi todella olla huono.
Jaskarin Leijonamieli
(Tineetown Trutan N´Blue - Jaskarin Päivänsäde)
- epämääräisiä suolisto-oireita, allergia, välilevyn pullistuma
Jaskarin Lentäjänpoika
(Avocation Blue Murinbata – Avocation Double Angel)
- sairaaloisen laiha. Karvattomia länttejä ihossa. Tutkimuksista huolimatta, ei mitään selkeää diagnoosia.
Pentueessa yksi pentu

Jaskarin Lise-Lotte s. 5.7.1998
(Tineetown Trutan N´Blue – Jaskarin Päivänsäde)
- Diabetes. Stiksit pissasta sokeri oli +. Eläinlääkäri otti verinäytteen, jossa sokeri oli koholla.
Hoitona ins. Protaphane 2ky x2 / pv. Lilli oli ihan oireeton, ainoastaan
pissan haju oli voimakas, siksi otin näytteen ja tuloksena sokeri koholla.
Jaskarin Matador Mix
(Bluepepper’s Mickey Mouse – Jaskarin Päivänsäde)
- ensin struviittikiteitä, nyt vuonna 2007 kiviä, jotka operoitu
Jaskarin Menopeli
(Ophelia's Jack of Hearts - Avocation Tabasco Queen)
- yläpurenta
Jaskarin Metusalem
(Ophelia's Jack of Hearts - Avocation Tabasco Queen)
- lopettettu 5.10.2005 el.lääkärin suosituksesta, syynä suolitukos ja vierasesine (kuminen leluankan pää).
Suolesta oli puolet vaurioitunut ja olisi pitänyt poistaa ja el.lääkärin mukaan olisi ollut epätodennäköistä, että
koira olisi siitä toipunut. Metusalem oli todella huonossa kunnossa mennessään tänään eläinlääkäriin, tuskin
pystyi itse kävelemään, nyt sen on hyvä olla.
Jaskarin Mikä Ettei
(Ophelia's Jack of Hearts - Bluepepper's Gone With Wind)
- Legg Perthes, 1,5-vuotiaana
Jaskarin Mister-Metu
(Jaskarin Metusalem – Jaskarin Risti-Nolla)
on herkkä saamaan infektioita, sillä on ollut:
- sieni varpaiden välissä
- 2 korvatulehdusta
- tonsilliitti (kitarisat pitää ehkä poistaa)
Koira syö nyt allergia ruokaa ja vaivat ovat kurissa. Koira poistetaan jalostuksesta.
Jaskarin Movie News
(Bluepepper’s Mickey Mouse – Jaskarin Päivänsäde)
- yläpurenta
Jaskarin Movie Star s.12.10.2000
(Bluepepper’s Mickey Mouse – Jaskarin Päivänsäde)
- PPM
- Virtsatiekiviä
Jaskarin Mr Bean s. 4.12.2003 S11436/2004
(Bluepepper’s Woody Woodpecker – Jaskarin Rokkirakki)
- legg perthes
Jaskarin My Metu, S63772/2004
(Jaskarin Metusalem – Jaskarin Risti-Nolla)
- katarakta (2009-07-02; katarakt ÖP lindrig utbredning, veterinär Karlstam Lena)
Jaskarin Oliver Hawk
(Bluepepper’s Oliver Wood – Jaskarin Lounatuuli)
- Aloitettu kilpirauhaslääkitys ei muuttanut koiran tilaa pirteämmäksi, jolloin lääkitys lopetettiin pian aloittamisen
jälkeen. Koiralla oli pahoja selkäkipuja ja alakuloisuutta ja ylipanoisuutta hoidettiin kilpirarauhasen vajaa toimintana.
Omistajat eivät lääkityksen lopettamisesta kasvattajalle imoittaneet. Kasvattaja vei koiran uusiin kokeisiin huhtikuussa
2010 ja kilpirauhas-, munuais- ja maksanäytteet olivat normaaleja, diagnosi: ylilihava. Aloitettu laihdutus.
Jaskarin Oliver Platt
(Bluepepper’s Oliver Wood – Jaskarin Lounatuuli)
- kilpirauhasen vajaatoiminta, lääkitys aloitettu.

Jaskarin Pirkka-Pekka
(Besteba’s Red Ramkota – Bluepepper’s Tara Tammybear)
- operoitu virtsakivet lokakuu 2001
Jaskarin Pelimanni
(Besteba’s Red Ramkota – Bluepepper’s Tara Tammybear)
- virtsatiekiviä
Jaskarin Pasianssi
(Besteba’s Red Ramkota – Bluepepper’s Tara Tammybear)
- yläpurenta
Jaskarin Point Blank
(Bluepepper’s Rock-Stone – Jaskarin Ten Points)
- alapurenta
Jaskarin Red Why Not s. 29.4.1999
(Ophelia’s Jack of Hearts – Bluepepper’s Gone Wih Wind)
- ruumiinavauslausunto jalostustoimikunnalla. Sen mukaan koiralla oli idiopaattinen epilepsia –
kuollut5.12.2000
Jaskarin Raikulipoika
(Eager April Thunder – Bluepepper’s Tara Tammybear)
- yksi kivesvikainen & yksi yläpurenta jälkeläisissä (kennel Twee-Dle-Dee)
Jaskarin Reissumies FIN42275/98
(Eager April Thunder – Bluepepper’s Tara Tammybear)
- eturauhasongelmia
- entropium
- kuollut pahanlaatuiseen kasvaimeen pernassa, mahdollisuudet pelastaa olivat minimaaliset, koira lopetettiin Helsingin
Pieneläinklinikalla.
Jaskarin Risti-Nolla
(Eager April Thunder – Bluepepper’s Tara Tammybear)
- viimeinen pentue tuli maailmaan keisarileikkauksen avulla, syynä oli että kaksi pentua oli tulossa ihan samaan
aikaan ulos ja siitä ei sitten tullut mitään.
- virtsakiviä: kalciumoksalaattikivet, operoitu
Jaskarin Ryövärintytär
(Eager April Thunder – Bluepepper’s Tara Tammybear)
- yksi pentue, syntyi keisarinleikkauksella, viimeinen pentu, kaksi pentua syntyi norm. (Jimåsan kennel)
Jaskarin Sankari
(Ophelia's Jack of Hearts - Bluepepper's Tara Tammybear)
- Legg Perthes, allergia
Jaskarin Selvä Peli
(Ophelia's Jack of Hearts - Bluepepper's Tara Tammybear)
- yläpurenta
Jaskarin Siitäs Sait
(Bluepepper’s Woody Woodpecker – Jaskarin Kultahippu)
- Poistettu jalostuksesta lisääntymisongelmien vuoksi.
Jaskarin Silirimpsis
(Bluepepper’s Woody Woodpecker – Jaskarin Kultahippu)
- Diabetes. Koira täyttäää siis 12 v. tänä vuonna (2010), diagnoosin sai noin 9 v. ja omistaja epäilee että on jo alkanut 12 vuotta aiemmin, koska sillä oli ongelmia pissaamisen kanssa eli toistuvia pissalätäköitä sisälle. Hoidettiin
virtsatietulehduksena joitakin kertoja. Koira on saanut insuliinia 2 x pvä.

- Harmaakaihi on leikattu 06/2008, toinen silmä alkoi vuotamaan ja poistettiin kokonaan. Kaihi voi olla diabeteksen
aiheuttamaa, sen seurauksena useimmiten tulee kaihi. - Lisäksi koiralla on patellaluksaatio molemmissa polvissa,
omistaja ei tiedä astetta, mutta el.lääk mukaan polvet luksoituvat liikkeessä helposti. Näitä ei ole hoidettu mitenkään,
koska niistä ei sen enempää vaivaa.
Jaskarin Silver Arrow, s. 21.07.2002
(Jaskarin After Me - Stranger’s Barefoot Tessa)
- Jaskarin Silver Arrow on lopetettu huhtikuun lopussa 2009. Koira sai pölypunkki allergian (kvalster på svenska,
luullakseni pölypunkki) noin 5-vuotiaana, hoidettiin kortison lääkityksellä ja oireet kortisonilla jotenkuten kurissa.
Jaskarin Six-Pack
(Bluepepper’s Godfather – Twee-Dle-Dee Batteries Not Included)
- kuivasilmä
- operoitu kirsikkaluomi
Jaskarin So What
(Jaskarin After Me - Stranger's Barefoot Tessa)
- struviittikiteitä
Jaskarin Stuntman (*)
(Bluepepper`s Devil-Again - Hoksel Ranka)
- purenta kehittynyt tasapurennaksi
Jaskarin Sugar Free
(Bluepepper`s Devil-Again - Hoksel Ranka)
- häntämutka
Jaskarin Summertime, s. 21.07.2002.
(Jaskarin After Me - Stranger's Barefoot Tessa)
- Ko koira on saanut yhden voimakkaan krampin ja aloitettu lääkitys, sittemmin lääkitys lopettettiin ja koira voi
hyvin, tosin lääkityksen lopettamisesta on kulunut vasta 5 vkoa. Omistaja on ottanut yhteyttä Norjassa sij
vet.högskolaan ja kysynyt koiran mahd jatkojal käyttöä, vastauksesta ilmenee, että rodussa esiintyy epilepsiaa
ja olisi syytä odottaa ainakin 1-2 vuotta ennen astuttamista ja olla ilman kramppeja se aika. Koiralla on yhdet
pennut, n. 1 vuoden ikäiset ja eivät ole saaneet kramppeja. Vastauksesta käy ilmi myös, että kuulostaa
omituiselta, että aikuinen narttu saa ison trauman leikkiessään puoli vuotiaan pennun kanssa. Sen sijaan esim
stressi voi laukaista kramppeja koirallee, jolla on taipumus saada niitä. Liitteena kirjeet Norjasta.
Jaskarin Suvituuli
(Bluepepper’s Woody Woodpecker – Jaskarin Kultahippu)
- Yläpurenta
- Diabetes puhkesi 7-vuotiaana ja diabeteksen kanssa pärjättiin hyvin insuliinipistosten turvin 2 x vrk.
- Maksasairaus todettiin 8-vuotiaana, ilmeni juomisena ja oksenteluna, maksa-arvot koholla.
- Kasvain lisämunuaisissa, joka repesi, levinnyt vatsaan ja keuhkoihin (pienisoluinen syöpä.) Oireili yskimisenä.
Lopetettiin Helsingin Pieneläinklinikalla.
Jaskarin Taikaviitta uros s. 15.04.1995
(Tahee Red Dragon - Bluepepper`s Tara Tammybear)
- imusolmukesyöpä 5-vuotiaana. lopetettu
Jaskarin Tasaraha uros s. 15.04.1995 FIN23547/95
(Tahee Red Dragon - Bluepepper`s Tara Tammybear)
- diabetes puhkesi 6-8 vuotiaana, Oikeastaan tarkkaa puhkeamisaikaa ei tiedetä, koira oireili jonkun aikaa ennen
diagnostisointia ja el-lääk. käyntiä, mm lisääntynyt juominen. Suvussa diabetesta. Oireina mm huomattava
lisääntynyt juominen. Diagnostisoinnin jälkeen ei aloitettu insuliinihoitoa, vaan ell kehoitti aloittamaan
ruokavalion muuttamisen. Koira kuoli nopeasti, hypoglykemia (verensokerin alhaisuus) johti insuliinisokkiin
ja koira löydettiin tajuttomana kotoa, ell yritti antaa koiralle Glukoosia suonensisäisesti, mutta koira ei
vironnut koskaan.
Jaskarin Tuhlaajapoika uros s. 15.04.1995
(Tahee Red Dragon - Bluepepper`s Tara Tammybear)

-

eturauhasongelma, kastroitu
kuollut eturauhassyöpään

Jaskarin Yötikka
(Bluepepper's Woody Woodpecker - Avocation Tennessee Night)
- yläpurenta
Jaskarin Yöperho
(Bluepepper's Woody Woodpecker - Avocation Tennessee Night)
- sairasti syntymästään asti keuhkosairautta, lopetettu 10/2000
- on luonteeltaan epätavallisen arka australianterrieriksi, ko narttu lopetettu sen ollessa 3 ½ vuotias, kuollessaan painoi 3
kg ja kärsi selkeästi kivuista
Jaskarin Yökyöpeli
(Bluepepper's Woody Woodpecker - Avocation Tennessee Night)
- sairasti syntymästään asti keuhkosairautta, lopetettu 02/2002
Jaskarin Yöhaukka
(Bluepepper's Woody Woodpecker - Avocation Tennessee Night)
- sairasti syntymästään asti keuhkosairautta, lopetettu kevät/2004
Jaskarin Wild Side (*)
(Jaskarin Bravo – Jaskarin Wild Cat)
- purenta kehittynyt alapurennaksi
Jaskarin Pentue
(Ophelia’s Jack of Hearts – Bluepepper’s Tara Tammybear)
- yhdellä uroksella n. 1 v. iässä eturauhasongelmat, hoidettu hormonihoidolla
Jaskarin Wild-pentue
- Jaskarin Wild Mind myyty kotikoiraksi Suomeen, ISOn valkoisen värivirheen vuoksi rinnassa.
- samaan pentueesenn syntyi myös kaksi epämuodostunutta pentua (molemmat lopetettiin samantien):
-1 pentu vatsanpeitteet auki
-1 pentu epämuodostuma, toinen etujalka oli aivan vääntynyt omituiseen asentoon
Kasteniityn Sindy, SF41398/91
(Borchorst Filipino – Reimin Yvette)
- Koirallamme todettiin molemminpuolinen harmaakaihi viiden vuoden ikäisenä vuonna 1996. Virtsakivien poisto
jouduttiin suorittamaan 03/2002. Jouduttiin lopettamaan syksyllä 2002 ilmenneen imusolmukesyövän takia.
Katonga Okusama, s. 4.3.2001
- diagnoosi: SARD. Koira on täysin sokea.
Katonga Olivia, s. 4.3.2001, FIN32544/01
- Koiralle on tehty allergiatesti ja on voimakkaasti allerginen 19 eri aineelle ja viidelle lievästi allerginen.
Kaikkia allergisoivia aineita ei koiran ympäristössä ole, mutta ruoka-aineista paljastuivat mm: sianliha,
naudanliha, soija ja ohra, jotka on nyt poistettu ruokavalioista. Siedätyshoito injektioina on aloitettu ja koiran
olo näyttäisi helpottuneen.
- patella luksaatio, polvet 2/2
Kaukaristan Andren, FIN25820/95
(Selendia Classic Clown – Kaukaristan Beth)
- Virtsakivet, todettu ja leikattu 2002. Uusinta leikkaus 2005.
- Cushingin-tauti todettu v.2007
- Nivelrikko todettu v.2008.
Kuolinsyy; Sairastellut jo pidempään ja ollut huonokuntoinen. Lopuksi kunto/yleitila vain romahtanut. Eläinlääkärin
arvion mukaan kyseessä mahd. kasvain mahassa, mutta huonon kunnon vuoksi rauhoituksesta herääminen oli kovin
epätodennäköistä. Päädytty koiran lopetukseen.

Kaukaristan Kristen
(Avocation Blue Murinbata – Stonepile Here I Go Again)
- Diabetes todettiin koiran ollessa 11-vuotias. Koiraa hoidettiin antamalla insuliinia pistoksilla, mutta siitä ei ollut apua.
Lasmirkatin –pentue, s. 16.7.2006
(Terriway Ain’t It Funny – Aussihalmeen Ara)
- Yhdellä pennuista lievä alapurenta
- Yhdellä pennuista allergisia iho-oireita jotka hoituneet ruokavaliomuutoksella.
Lapstar Lissu s. 22.4.1992 SF21713/92
(Borchorst Filipino – Lapstar Sandra)
 diabetes puhkesi 6-8 vuotiaana
 meni monta vuotta ennen kuin oikea syy ilmeni sairaudessa. Virtsassa tuli verta ja luultiin että se oli
virtsarakon tulehdus, koira oli kova juomaan vetta ja aina väsynyt, koiralle tuli myös kaihi
 Hoidettiin ruokavalio/ ruiskulla annettava lääkitys, mutta tässä vaiheessa koira päätettiin lopettaa. koska hoitoa
ei voitu toteuttaa/ ei ollut taitoa piikittää.
 koira eli noin 3 vuotta
 jos oikea syy oltais saatu aikaisemmin selville koiraa oltais voitu ehkä pitää pitempään.
Lapstar Minette narttu s. 5.11.1991
(Borchorst Filipino – Reimin Triptrip)
- Diabetes todettiin 31.10.2001 (vähän vajaa 10 v.). 2-3 viimeisenvuoden ajan koiran juoksut pitkittyivät –
kestivät 35-40 vrk:tta. Viimeisten juoksujen jälkeen ilmeni jatkuvaa juomista. Sokeriarvot 16. Hoidettiin
Insuliinilla ja ruokavaliolla. Piikitys päivittäin. Sterilisaatio tehty tammikuussa –02. Koira voi vielä hyvin
15.5.02.
Lapstar Nadja s. 17.2.1991
(Nellwoods Son Of Hawk – Lapstar Sandra)
- Diabes puhkesi yli 8 vuotiaana kolme vuotta sitten (2.11.02). Hoidettu lääkkeellä. Sokeutunut noin vuosi
sitten.
Lapstar Nedd uros s.17.2.1991 SF11586/91
(Nellwood’s Son Of Hawk – Lapstar Sandra)
- Diabetes. Sairastui 6.1.98. Hoito aloitettiin heti insuliinilla ja on jatkunut edelleen ja ruokavalio myös
Linnearud’s Belli
(Jaskarin Movie Star – Linnearud’s Alissa)
- She has an overbite (yläpurenta)
Linnearud’s Caroline
(Vitterklippen’s Cosmo – Linnearud’s Alissa)
- She has an underbite (alapurenta)
Linnearud’s Eoplusehalus
(Black Back Rhapsody NRock – Sureprime’s C Misa)
- He has an overbite (yläpurenta)
Linnearud's Formel Flirgott
(Teraustralis Jackaroo – Linnearud’s Betty Spagetti)
- He has just one testicle (kivesvika)
Linnearud's Fleur de la Cour
(Teraustralis Jackaroo – Linnearud’s Betty Spagetti)
- Fleur has an overbite (yläpurenta)
- Knees: 15.02.2006. 1/2
Linnearud's Gyldenprins Gylmedal
(Vitterklippens Cosmo - Sureprime's C Misa)
- He was checked first time by Ellen Bjerkås 22.3.1007. Catarackt Cortical both eyes.
Secon check was 27.32008 by Ellen Bjerkås. Cortical cataract both eyes.

Linnearud's Heftige Hemulen
(Tanamier's Notabene Obs I Am Red - Linnearud's Betty Spagetti)
- calve-legg-perthes
Linnearud's Hermine Grang
(Tanamier's Notabene Obs I Am Red - Linnearud's Betty Spagetti)
- She was checked 18.10.2008 by Hege Jøntvedt Engum.
Left eye: She is born with Lenticonus and has got secundary cataract in the same eye. The right eye is OK.
Linnearud's Hustrige Hufsa
(Tanamier's Notabene Obs I Am Red - Linnearud's Betty Spagetti)
- calve-legg-perthes
Linnearud's Humlesnurr
(Tanamier's Notabene Obs I Am Red - Linnearud's Betty Spagetti)
- only one testicle (kivesvika)
Leevi uros s. 21.6.2003
(Unita’s Wild Wild West – Bluepepper’s Toccata)
- Legg-Perthes
Maijankarin Bettina
(Avocation Amazing Race – Vitterklippen’s Santa Rosa)
- syntyessään hieman ahdas alaleuka – korjaantui
Maijankarin Börje
(Avocation Amazing Race – Vitterklippen’s Santa Rosa)
- purentavika
Maldog Whipper-Snapper narttu s. 19.5.1994 SF35899/94
(Avocation Red Kertoa Keni – Maldog Leonora)
- diabetes puhkesi 7 vuotiaana. Koiralla oli virtsatulehdus ja kohtutulehdus. Hoitona ruokavalio ja
insuliinipistokset, lääkitys ei tehoa kunnolla, mutta koira on hyväkuntoinen ja elää edelleen. Koiralle kasvoi
kaihi 10 kuukautta taudin puhkeamisen jälkeen ja on tällä hetkellä lähes sokea (2.9.02)
Melukylän Desibelilyyli, narttu s. 10.4.1994
(Asterix – Tatong’s Emperor’s Jewel)
- diabetes
Melukylän Dingoneiti narttu s. 10.4.1994 SF43708/94
(Asterix – Tatong’s Emperor’s Jewel)
- 3 välihammasta puuttuu
Melukylän Diskosisko narttu s. 10.4.1994
(Asterix – Tatong’s Emperor’s Jewel)
- sairastui diabetekseen kesällä 2003 lähes 9 vuoden ikäisenä
Melukylän Elävä Jalokivi FIN47194/95
(Bayjet Indiana Jones – Tatong’s Emperor’s Jewel)
- synt. 7.10.95 - kuollut syöpään marraskuu 2008
- sairastui vanhuusiän diabetekseen 12-vuotiaana
Melukylän Eppu Teräsheppu s.
(Bayjet Indiana Jones – Tatong’s Emperor’s Jewel)
- kilpirauhasen vajaatoiminta
- virtsakivet leikattu kesällä 2003
Melukylän Erämaan Henki s. 7.10.1995
(Bayjet Indiana Jones – Tatong’s Emperor’s Jewel)

-

toinen kives puoliksi sisällä

Melukylän Gladiaattori s. 8.7.1999
(The Farm’s One Hell of A Devil – Tatong’s Red Camellia)
- lievä alapurenta
Melukylän Graniittiruusu s. 8.7.1999
(The Farm’s One Hell of A Devil – Tatong’s Red Camellia)
- leikattu virtsakivet tammikuussa 2004-04-19
Melukylän Ihme Otus s. 4.11.2001
(Golden Moonraker Du Clos De Windorah – Melukylän Gangsteripimu)
- kuivasilmä syksyllä 2003
- 2008 tilanne: Kuivasilmä parantunut täydellisesti. Ei tarvetta minkäänlaiseen hoitoon tai lääkitykseen.
7/07 leikattu pernasyöpä, todettu hyvälaatuiseksi. uros toipunut täysin.
Melukylän Kulttihahmo, FIN42432/04
- taipumus korvatulehduksiin (luppakorvat)
Melukylän Olalle Vie FIN19627/07
(Bluepepper’s Devil-Indeed – Reimin Neverending Joy)
synt. 14.2.2007
- alapurenta
Melukylän –pentue, s. 18.3.2006
(Cliftop Red Dazzler - Melukylän Irvikissa)
- 1 narttupentu kuoli 2 viikon ikäisenä keuhkoputkentulehdukseen (oli imaissut nestettä keuhkoihin synnytyksessä).
Melukylän –pentue, s. 4.12.2007
(Selendia Sugar Daddy – Melukylän Julma Huvi)
- Yhdellä nartulla ensimmäinen huomattu juoksu vasta 1,5 -vuotiaana. Juoksu oli normaali. Toista ei ole vielä tullut.
- Yhdellä pennulla ilmennyt joku määrittelemätön "kohtaus",
kyselyistä huolimatta en ole saanut selvitettyä mistä on ollut kyse. Ko. koira asuu Sveitsissä eli ei mahdollisuutta
selvittää asiaa eläinlääkärin kanssa. Tilanne kuulemma nyt normaali. Ei tietoa mahdollisista onnettomuuksista tms.
Mericorun –pentue, s. 22.10.2006
(Bristregal Jazz And Jive – Black Back Ärripurri)
- Sydämen sivuääni joka oli tiedossa luovutushetkellä, tutkittu Dobler ultralla myöhemmin ja todettu
keuhkovaltimonahtauma.Ei vaadi lääkitystä, lihavuus pahaksi ja rasittavat harrastukset esim. agility. Elinikä voi olla
pitkäkin. Samalla pennulla jolla sydämen sivuääni-PHTVL/PHPV: diagnoosi avoin
Uros kastroitu keuhkovaltimonahtauman vuoksi, perheessä toinen koira narttu.
- LuonneOngelmia_mita= Arkuutta nartuilla.
Meriuikun Aallonaika, FIN45331/03
(Tasdale Last Laugh – Reimin Remember Me)
- Virtsakivet poistettu 09/07, struviittikivet
Meriuikun –pentue, s. 11.1.2006
(Avocation Amazing Race – Reimin Remember Me)
- Yhdellä uroksella pieni napatyrä, jota ei myöhemmin kuitenkaan operoitu.
Meriuikun Cessna Pilot, FIN55739/06
(Cliftop Red Dazzler – Meriuikun Aallonaika)
- 11.5.09 todettu kilpirauhasen vajaatoiminta. Lääkitys thyroxin 0.1 mg. Tällä
hetkellä 1,5 tablettia aamuin/illoin.
Meriuikun –pentue, s. 5.12.2006
(Cliftop Red Dazzler – Meriuikun Aallonaika)
- Ainakin yhdeltä puuttuu 2xP1.

Moi Aussi Toivo uros s. 7.1.1993 SF02808/93
(Top-Knot Gizmo Golliwog – Pekahin Mareeba Sabrina)
- Ongelmana pissaaminen sisälle. Ei virtsakiviä. Suurentunut eturauhanen.
Moonlight, FIN44695/02
(Tineetown Trutan N’Blue – Sad Sack’s All Thumbs)
- Diabetes todettiin 7.5.2010. Insuliinihoito aloitettu. Pistot sujuu hyvin. Protaphane insuliini (annos tällä hetkellä 3 ky
aamuin illoin).
Mr James Bond Av Falchebo s. 3.5.2003
(Bearstep’s Tonganoxie –Tinee Town Thequeenoharts)
- koiran toinen kives ei laskeutunut
Nauruparran Epeli narttu s. 1.5.1996 SF28046/96
(Avocation Diego Maradona – Melukylän Dingoneiti)
- 3 välihammasta puuttuu
Nellyson's Ellen Dellen Doit
(Devil In Disguise av Falchebo - Poormans Another Story)
- katarakta, Ruotsin kennelliiton viralliselta terveystuloslistalta
(2009-10-20: katarakt ÖP måttlig utbredning – veterinär Martinsen Christopher)
Nellyson’s Jazzin Joe, FIN48675/05
(Redwing Paw De Deux – Tatong’s Let The Music Play)
- kilpirauhasen vajaatoiminta
Nemma’s Living Legend
(Avocation Double Dragon – Unita’s Cinnamon)
- HC
Nemma’s Lusty Tramp
(Avocation Double Dragon – Unita’s Cinnamon)
- HC
Nemma’s Travelin’ Band
(Avocation Hot Rod – Nemma’s One And Only)
- sisaeriterauhasen_sairauksia= Kylla
- sisaeriterauhasen_sairauksia_tarkennus= 2005 todettu lisämunuaisten vajaatoiminta eli Addison-tauti. Lääkitys:
Florinef 0,1 mg puolitoista tablettia aamuin illoin ja Prednison 5 mg puoli tablettia joka toinen päivä.
- Virtsakiteitä todettiin ensimmäisen kerran 2002. Välillä oli vähemmän. 2004 lähtien syönyt erikoisruokaa
virtsakiteistä johtuen.
Nette’s Blue Tino s. 2.7.94
(Lille Regina Mr Swing King – Nette’s Ole Ronja)
- HC
Nette's Blue Ansu, s. 3.7.1993
(Amadeus – Nette’s Fixed Star)
- 14.12.05 eläinlääkärissä Nette's Blue Ansun kanssa, ikää nyt 12,5 v. Ransulla todettiin diabetes, ja saa nyt
insuliinia 2 x päivässä. Ransu on tähän mennessä ollut täysin terve, viikonloppuna alkoi juomaan ja
pissaamaan ihan kauheasti, ja tosiaan diabetes todettiin niin selväksi kuin olla ja voi. Valitettavasti.
Nette's Classic Mucik narttu s.31.5.95 FIN38520/95
(Selendia Classic Clown – Nette’s Fantasia)
- "Nipsulla" on ollut kahdesti mätivä näppylä ihossa, eläinlääkärin mukaan jonkinlainen talirauhasten
toimintahäiriö, liittyy ilmeisesti juoksukiertoon.
Nette’s Camy s. 5.10.1990 SF36481/90
(Mariendals Indian Blue Warrior – Nette’s Blue Primadonna)
 sairastui diabetekseen n. 8 vuotiaana. Oireina lisääntynyt juominen ja virtsaamisen tarve, laihtuminen.





Laukaisevia tekijöitä liikalihavuus ja suvussa esiintyy diabetesta
Hoidettiin insuliinipistoksilla ensin kerrran päivässä (noin 2,5 – 3 vuotta) sen jälkeen insuliinipistos kaksi
kertaa päivässä. Kevyt ruokavalio, säännöllinen liikunta muutenkin säännöllinen päivärytmi
koira eli puhkeamisen jälkeen 4 vuotta normaalia elämää ja oli pirteä, myös ruokahalu pysyi hyvänä. Näkö
heikkeni loppuvaiheessa.

Nette’s Christmas Cheer
(Fulhunt Father Christmas – Nette’s Woody Wictoria)
- diabetes. Puhjennut 4-6-vuotiaana. Insuliinilääkitys.
Nette’s Cia s. 5.10.1990
(Mariendals Indian Blue Warrior – Nette’s Blue Primadonna)
- SARD-silmäsairaus
Nette’s Girl Power, s. 12.7.2000
(Jaskarin Metusalem – Nette’s World Magic)
- Diabetes. Puhjennut 8-10_vuotiaana= on
Liikalihavuus= on
14._Kerro_tarkemmin_puhkeamisesta= Joi paljon vettä, oksenteli ja hengitys oli raskasta sekä hyvin väsynyt myös
näkö alkoi heiketä pikku hiljaa.
15._Miten_diabetesta_on_hoidettu_hoidettiin= insuliinipiikillä aamuin/illoin.
16._Miten_kauan_koira_eli_taudin_puhkeamisen_jalkeen= n. 1 1/2v. Lopetettiin 13.4.2010 kun oli niin heikossa
kunnossa.
Nette’s Kesätuuli, FIN35340/01
- Kilpirauhasen vajaatoiminta, hoidetaan Thyroxin-lääkityksellä 1 krt/pvä. Todettu v. 2007.
- Iho-ongelmia, joihin Atopica-lääkitys
- Korvatulehduksiin saanut antibioottia
Nette's Mr Chamentine, Uros, s. 08.01.1993, SF04585/93
(Gunyah Du Clos De Windorah - Nette's Chiquita)
- sairastui diabetekseen 6-8 vuotiaana. Hoidettiin Insuliinilla ja ruokavaliolla. Insuliinia pistettiin aluksi kerran
päivässä, mutta melkopian siirryttiin kahteen pistokertaan vuorokaudessa. Koira eli 5 vuotta taudin toteamisen
jälkeen. Loppupuolella koira sairastui maksatulehdukseen, jota hallittiin muun muassa ruokavaliolla.
Nette’s Ole Ronja narttu s. 23.1.1992
(Tatong’s Tasmanian Devil – Seawind Aminette)
- sairastui diabetekseen yli 10-vuotiaana 1.2.02. Insuliinipiikitys kolmesti päivässä ja ruokavalio.
Nette’s Sky Stepwalker uros s. 19.2.2000
(Avocation Skywalker – Nette’s World Beauty)
- Diabetes. Todettu yli 10-vuotiaana. Terve tähän mennessä, pientä ylipainoa. Heinäkuussa meni "oudoksi", ollut aina
terhakka ja tehnyt pitkiä lenkkejä mutta sitten yhtäkkiä väsyi eikä jaksanut oikein mitään. Joi paljon ja pissasi, laihtui ja
karvan kiilto katosi. Luulin että helteet alkaa vaivata kun alkaa ikääkin jo olla, mutta parin viikon jälkeen huolestuin ja
soitin lääkärille ajan. Miten_diabetesta_on_hoidettu_hoidettiin= Insuliiniä aamuin illoin.
- hammaspuutoksia
- leikattu uros
Nette´s Villiminttu, SF15667/93
(Gunyah Du Clos De Windorah – Nette’s Fantasia)
- todettiin diabetes 9-vuotiaana
Nette´s Woody Weera narttu s.5.4.1996 FIN23735/96
(Bluepepper’s Woody Woodpecker – Nette’s Blue Animalla)
- Virtsatietulehdus oli pentuna n. 4kk ikäisenä.
- imusolmukesyöpä. eutanasia 8.2.05
Nette’s Woody Wilma narttu s. 5.4.1996 FIN23733/96
(Bluepepper’s Woody Woodpecker – Nette’s Blue Animalla)
- silmälausunnot J1 (suturien kärjet näkyy – ei HC)

-

virtsatietulehduksia pentuna – muutama antibioottikuuri
vähäistä virtsan tiputtelua ennen juoksua – ei lääkitystä

Nette's World Beauty narttu s. 13.06.98 FIN28371/98
(Tasdale Kraka Kid – Nette’s Woody Weera)
- Lonkat: vasen c vasen lonkan nivel; lievä - oikea c oikea lonkan nivel; lievä
- sillon tuli silmä ja korva tulehdukset ku tippus likaojaan.
Nette´s World Magic narttu s.13.6.1998 FIN 28370/98
(Tasdale Kraka Kid – Nette’s Woody Weera)
- Hammaspuutoksia= Kylla. 4 premolaaria puuttuu
- Korvatulehduksia= Kylla
- Ihosairauksia= Kyllä
- Kerro_tarkemmin= Koiralla oli kesällä 2007 kapi, jonka jälkeen on
sairastanut ajoittain ihotulehduksia. Hoitona kortisonia joka toinen päivä.
- Muuta_mita= Ihotulehdukset saattavat myös olla allergiaa tai sitten
kapista aiheutunutta. Koitettu erikoisruokavaliota, jolla ei ollut toivottua vaikutusta.
- Laakityksia= Kortisonilääkitys, jolla iho-oireet pysyvät kurissa.
Toistaiseksi kortosonilla ei ole ollut negatiivisia sivuvaikutuksia.
Nette’s World Power, uros, s. 13.6.1998, FIN28366/98
(Tasdale Kraka Kid – Nette’s Woody Weera)
- Diabetes. Puhjennut 8-10-vuotiaana.
Laukaisevia tekijöitä: liikalihavuus ja kuuma kesä.
- Kerro tarkemmin puhkeamisesta: 2007 kesällä oli oikein kuumaa, koira lopetti syömisen, jolloin menimme
lääkärille. (Aikaisemmin se joi huomattavasti enemmän eikä se tahtonut millään löytää tarpeeksi viileää
paikkaa)
- Miten diabetesta on hoidettu: Protaphane Flexpen 100 IU/ml. Inj. Susp Novor. 2 x 11-viivaa/vrk.
Notice Boogieman
(Wismiss Aka Inu Figaro – Jaskarin Metu-Metu)
- hyperseksuell (satyriasis)
- lopetettu 28.10.2008
Notice Monopoly
(Southern Cross Money Man – Jaskarin Metu-Metu)
- Notice Monopoly laitetaan Ruotsisa EJ-rekisteriin (avelsspärr).
Koira sairastui nuorena vakavaan krooniseen mahalaukun tulehdukseen (kronisk gastrit). El.lääk ei suosittele koiraa
käytettäväksi jalostukseen. On löydetty yhteys, että krooniset maha-suolikanavan sairaudet saattavat olla perinnöllisiä.
Vaivaa hoidettiin aluksi pitkään trauman aiheuttamana, jota se ei kuitenkaan ole.
Ophelia’s Belinda
(Reni’s X-port – Sassatown Opelia)
- diabetes. Sairastui n. 7-8 vuotiaana ja eli 12 vuotiaaksi
Ophelia’s Blue Earl, FIN41821/00
(Ophelia’s Beetle Bailey – Crestwoods Hole In One)
- Diabetes puhjennut 6-8-vuotiaana. Insuliinihoito 2 kertaa päivässä. Elää toistaiseksi ja voi hyvin noin vuoden
taudin toteamisen jälkeen.
Ophelia's Little Gremlin narttu s.17.05.1992 SF21086/92
(Lille Regina Mr. Swing King – Ophelia’s Adeline)
- Epilepsia: Kyllä. Ensimmäisen kerran vasta yli kuusivuotiaana, joten ell. ei pitänyt perinnöllisenä. 4 kertaa
ollut kohtaus, niistä 3 el. lääkärin odotustiloissa (jännitys), viimeisimmästä kulunut reilusti yli vuosi. Ell.
käynyt rokottamassa kotona. On nyt pysyvällä lääkityksellä
- Yksi keisarinleikkaus, synnytti ensin 6 normaalisti, viimeinen molemmissa synnytyskanavissa - pentu kuoli.
Ophelia`s Jack of Hearts
- Jälkeläisissä 3 legg perthestä, yksi epilepsia jälkeläinen. Poistettu jalostuksesta.

Ophelia’s Red Pearl narttu s. 26.4.1994 SF 31426/94
(Tahee Red Dragon – Ophelia’s Little Regina)
- Koiran lonkat on kuvattu sairasepäilyn vuoksi ja lonkissa luupiikkimuodostusta alk. –95 ja –02 lisääntynyt.
Purentavika ja hammas puutoksia. Koira sairasti penikkataudin 3 kk – 7 kk. hampaissa kiillevaurioita ja 8vuoteen mennessä hampaista poistettu suurin osa. Satunnaisia tulehduksia silmä- korva ja kurkkutulehduksia.
Kyynelkanavat jouduttiin penslaamaan auki n. puolen vuoden välein 3 vuotiaaksi asti. Koiran kuulo on
heikentynyt viimeisen vuoden aikana. Toinen korva pahemmin, koska koiralla paikantamisvaikeuksia. Pahoja
valeraskauksia. Kohtu poistettu. Koiran luustoa röntgenkuvattu oireilujen takia 14.10.02. Kuvissa näkyi
luupiikkimuodostusta olkapäiden takareunalla ja olkanivelessä ja lonkissa. Olkanivelessä myös irtopala.
Viidennessä lannenikamassa muutos. Hauislihaksissa tulehdus (rasitusvamma). Hoitona loppuelämän
särkylääke + Cartrphen-kuurit, fysioteraia ja rasittavanliikunnan välttäminen esim. äkilliset pyrähdykset
Ophelia’s Satisfaction
(Besteba’s Red Ramkota – Unita’s Fireball)
- Diabetes. Vanhuuden myötä puhkesi diabetes n. 11-vuotiaana. 13-vuotiaana todettiin sydänvika. Lopulta elimistö
petti.
Ophelia’s Silver Dollar uros
(Besteba’s Red Ramkota – Ophelias Little Wing)
- sairastui diabetekseen 10 vuotiaana. todetiin 9.7.04, lopetettu samantien – totaalisen liika lihava aussi
Ophelia’s ? uros
(Golden Moonraker Du Clos De Windorach – Ophela’s Adeline)
- epilepsia
Ouskan GerberaKerttu, FIN41600/00
(Golden Moonraker Du Clos De Windorah - Avocation Scarlet O'Hara)
- Alaleukaan etuhampaiden eteen kasvanut patti melko nopealla vauhdilla, myös alaetuhampaita heilui. Patti poistettiin
ja lähetettiin tutkittavaksi. Samalla poistettiin kaksi alaetuhammasta.
Lausunto: Näytepala on pinnallinen ja siinä vallitsevana löydöksenä todettiin palan reunoille ulottuva hyvänlaatuinen
epiteliaalinen proliferaatio. Palan pinnallisuuden takia muutoksen infiltratiivisuusaste jää avoimeksi, mutta löydös
viittaa akantomatoottiseen ameloblastoomaan (akantomatoottinen epulis). Huolimatta hyvänlaatuisuudestaan nämä
kasvaimet ovat usein kasvutavaltaan invasiivisia ja voivat tunkeutua ja tuhota myös alla olevaa leukaluuta.
Kasvutapansa johdosta niitä on usein vaikea poistaa kokonaan kirurgisesti ja tästä syystä ne uusiutuvat herkästi
paikallisesti. Ne eivät kuitenkaan lähetä etäpesäkkeitä.
Ouskan Gladiolus Klaara narttu s. 29.10.2000 FIN41601/00
(Golden Moonraker Du Clos De Windorah & Avocation Scarlet O'Hara.)
- koiralla on todettu ja leikattu Calve legg perthes 6 kk ikäisenä
Ouskan Neiti-Etsivä FIN33760/99 s. 15.8.-99
(Avocation Nordic Warlord – Avocation Scarlet O’Hara)
- todettu pitkien tutkimusten jälkeen AIHA (hemolyyttinen anemia)
- diabetes puhkesi kortisonihoidon jälkeen
Ouskan Nonpa-Relli FIN33763/99
- Nivelrikkoa lonkissa. Diagnoosi 30.11.-05: Ontunut useita viikkoja ja enemmänkin otj: Polvi palpaatiossa hieman
löysä. Rtg: Molemmissa lonkissa nivelrikkoa, oik. pahempi, oik. polvi täyttynyt enemmän. On hieman paksumpi. Hoito
piap+ Cartrophen4x 5-7pv välein, kipulääke hoitojen välillä. (Rimadyl 50mg)
Ell. Matti Tikka, LPR
- Taustaa: Koira asui Joensuussa pentuajasta 5-6 vuotiaaksi. Jatkuvasti lihava. Jokaisen trimmin yhteydessä punnitsin
koiran. Ei muutosta. Polvia ei virallisesti tutkittu, mutta tuntui löysältä, ja paino-ongelma ei ainakaan parantanut
tilannetta. Uudessa kodissa aktiivista liikkumista ja painonpudotusta. Oikea takajalka alkoi oireilemaan melko nopeasti,
ja uudet omistajat veivät koiran tutkittavaksi. Hoito lääkärin ohjeen mukaan, sekä myöhemmin myös akupunktio.
Päivitän tilannetta tarpeen mukaan.

Ouskan Woimanainen
- s.26.11.2002 -eutanasia 29.5.2006.

- Oireet : Lisääntynyt juominen, korvat sisäpuolelta rikki, ihottumaa muutenkin, laihtuminen, silmien pigmentin
katoaminen, piippailu (vinkuminen), loppu aikoina köhiminen, verinen oksentelu, väsymys, sokerit sekaisin.
Lääkäri epäili jopa AIHAa tai Cushingin tautia. Koiraa ei kuitenkaan tutkittu tarkemmin, eli varsianista diagnoosia ei
ole.
Pariservikens Confidence
- katarakta
Pekahin Mingela Sandy s. 9.1.1989 SF03097/89
(Mariendals Jesse James –Gallery’s Drop Drop Drop)
 diabetes puhkesi yli 10-vuotiaana, noin vuosi ennen oli kiima ajan yhteydessä sokeritasapainon heilahteluja
 Koiralla on vähäistä ylipainoa. Perheemme oli ulkomailla ja koiramme jäi hoitoon isovanhemmille.
Epäilemme ns. Erostressin olleen osasyynä taudin puhkeamiselle.
 koiralla oli runsasta juomista ja syömistä. Aineenvaihdunnan kiihtyminen, runsas ja tiheä virtsaaminen
 hoidettiin kohdunpoistolla, erikoisruokavaliolla ja insuliinipistoksilla 2 x vkr
 koira eli 2 vuotta puhkeamisen jälkeen (kuoli 1/01 eutanasia)
 Kun sopiva insuliiniannostus löytyi sujui ensimmäinen vuosi taudin puhkeamisesta melko mukavasti.
Harmaakaihin aiheuttama näön heikkeneminen ja käsityksemme mukaan myös hajuaistin surkastuminen
vaikuttivat sitten koiramme elinkyvyn huonontumiseen. Pelkotiloja, vapinaa, läähätystä ja levottomuutta.
Fyysisesti ja liikunnallisesti koiramme oli erinomaisessa kunnossa loppuun asti, mutta hermosto petti (ja siis
aistit)
Pikku-Pahan pentue
(Viva Carnival Bella Vita – Somehow Someday Maybe)
- yhdellä pennulla kitalakihalkio
Pikku-Pahan Tukka Putkella
(Viva Carnival Bella Vita – Somehow Someday Maybe)
- toinen kives noussut ylös luovutusiän jälkeen
Pikku-Riiviön Henrietta, SF32760/94
(Golden Moonraker Du Clos De Windorah – Vinnelin Ciri)
- Sokeritauti todettiin syksyllä v. 2006 ja insuliinin annostusta nostettiin vähän väliä ja hetken taas meni hyvin, kunnes
lopulta ei mittarin lukematkaan enään riittäneet ja koira oli todella väsynyt. Vuosi taisteltiin.
Pikkuriiviön Herra Hidalgo uros s.10.05.1994 SF32761/94
(Golden Moonraker Du Clos De Windorah – Vinnelin Ciri)
- Silmäsairauksia: Silmätulehdus vasemmassa silmässä kaksi kertaa, noin vuoden välein. Hoidettu silmätipoilla.
- Nielutulehdus vuonna –96
- Kesällä -00 hyppäsi rappusilta ja loukkasi vasemman etujalan polvinivelen. Lievä venähdys, joka hoidettiin
lääkkeillä.
Pikku-Riiviön Hubertus, SF32762/94
(Golden Moonraker Du Clos De Windorah – Vinnelin Ciri)
- Diabetes puhjennut v. 2006, sairasti ennen diabetesta useamman vuoden cushingin syndroomaa.
Cushingin syndrooma todettiin koiralla aikaisemmin, sairasti sitä useamman vuoden. Hoitona oli lääkehoito. Viimeinen
ratkaisu oli tehtävä kun cushingin päälle iski diabetes. Hoito olisi ollut erittäin vaikeaa, koska cushingin syndrooman
erittämä kortisoli on insuliinin vasta-aine.
Pikku-Riiviön Immu, FIN40886/95
(Lille Regina Mr. Swing King – Vinnelin Ciri)
- Diabetes. Kesäkuussa 2004 todettiin diabetes. Diabetes pysyi hyvin kurissa hoidon avulla. Diabeteksen myötä
muutaman vuoden kuluttua silmiin tuli kaihi, joka 2007 sokeutti. Kaihin vuoksi silmien verisuonet
alkoivat rappeutua/ratkeilla --> verenpurkauksia silmän alakammioon. Tehtiin lopettamispäätös, ettei koiran tarvitsisi
kohdata pahimpia kipuja ja koska parannuskeinoa tähän sairauteen ei enää ollut. Muuten koira oli fyysiseltä
kunnoltaan erittäin hyvä ja erittäin todennäköisesti olisi elänyt vielä useamman vuoden.
Pinche, SF26855/94
(Nette's Vilperttiville – Adelay)
- Epilepsia. Elinikä 4 vuotta 4 kuukautta

Piper, SF26850/94
(Nette's Vilperttiville – Adelay)
- 8kk:n iässä leikattu Legg Perthes
Punatassun Marmori FIN25297/03
- Epilepsia= Kylla. Ensimmäinen kohtaus oli elokuussa 2006 juoksun ja koiraleirin jälkeen. Seuraava kohtaus oli
maaliskuun puolessavälissä juoksun jälkeen. Maalis - Huhtikuun vaihteessa oli Mimmi sai kaksi kohtausta yhden yön
aikana. Kohtaukset ovat olleet aina aamuyöllä. Ensin Mimmi sätkyy ja
vaahtoa tulee suusta. Sen jälkeen on meenyt ihan jäykäksi ja tajuttomaksi
jonka jälkeen on herännyt ja ollut aivan yli aktiivinen (leikkinyt,
hyppinyt jne jne.). Viimeisen kohtauksen aikana Mimmi myös laski alleen.
Tämän jälkeen Mimmi vietiin eläinlääkärille ja sielä määrättiin lääkkeeksi
Barbivet vet. 30 mg. Puolikas tabletti aamuin illoin. 20._Laakityksia= Barbivet vet. 30 mg
Pyry, s. 5.10.2007, FIN53099/07
(Funfanny’s Scoopy-Doo – Pikku-Riiviön Nasta Pimu)
- epilepsia
- kilpirauhasen vajaatoiminta
Railleurs Remus uros s. 14.11.1992 FIN01291/93
(Sassatown Rainman – Sinimarjan Cia)
 sairastui diabetekseen 8-10 vuotiaana, kuoli 22.2.2001
 Syy avioero, totolle tärkeän henkilön muutto pois kotoa – stressi?
 Toto lopetti syömisen , joi , oli levoton
 Hyvin pian käännyttiin el. puoleen. Todettiin diabeteksen puhkeaminen. Diabeteksen hoito olisi vaatinut
vahvan lääkityksen ja kuukausittaisen lääkärikäynnin. Ell. suositteli itse, että koira armahdettaisiin tässä
tilanteessa. Toto lopetettiin ell. suosituksesta. Pentuesisaruksista (4) 1 kuoli penikkatautiepidemian aikana 90luvun puolivälissä’, toinen veli elää ja voi hyvin. Molemmat nartut elävät ja voivat hyvin.
Red Amandeus uros s.22.10.92 SF41867/92
(Tahee Red Dragon – Avocation Red Kariera)
- Hammaspuutoksia: Kyllä
- Hyvin herkkä vatsa
- Silmätutkimuksissa todettu alkavaa harmaakaihia
- Antibioottikuureja vatsatulehduksen vuoksi,
Red Gem’s Shrew For The Wall
(Jangstar Kakadu – Pat Golden Girl Av Falchebo)
- katarakta, Ruotsin kennelliiton viralliselta terveystuloslistalta
Reddenblue Adamant Chip
(Melukylän Guru Kultamuru – Crasboombang)
- HC – avoin 8.11.04
- anteriorinen cataracta bilat – perinnöllisyydestä ei tietoa 22.11.04
Reddenblue Adventuroussoul
(Melukylän Guru Kultamuru – Crasboombang)
- Polvitarkastustulos= Molempien polvien ristisiteet pettäneet,
niihin tehty jo kolme leikkausta. Toipuminen kesken. Ei tule enää koskaan siihen kuntoon, että pitkiä lenkkejä voidaan
tehdä.
- Legg-Perthes-sairaus= Kylla
- Hammaspuutoksia= Kylla
- Korvatulehduksia= Kylla
- Ihosairauksia= Kyllä
- Munuaissairauksia= Kylla
- Kasvaimia_epamuodostumia= Kylla
- Muuta_mita= Jassella todettiin 1/09 lisämunuaisen

liikatoimintasairaus Cushingintauti. Sairautta hoidettiin ensin maksavikana puoli vuotta, kunnes vihdoin saimme oikean
diagnoosin. Jasselle määrättiin ensin Vetoryl 60mg, mutta se oli niin vahva, että oli lähellä ettei henki lähtenyt.30 mg
annos tuntuu sopivalta.
- Lääkityksiä = Särkylääke Rimadyl 1/2 tabl 2xvrk sekä lisämunuaisen
liikatoimintaan Vetoryl 30 mg 1x vrk
- Tapaturmat= Edellämainittu polven ristisiteen repeäminen johtui
tapaturmasta. Isompi koira hyökkäsi päälle ja vahingoitti jalan.
Reddenblue Dragon Boy, FIN32987/05, synt 10.6.2005
- legg perthes, leikattu 22.2.06. Noin viikkoa aikaisemmin omistajat huomasivat oireet kunnolla ja kävivät
eläinlääkärissä, jossa legg perthes havaittiin
Reimin Blue Anceliga narttu 29.7.1990 SF26618/90
(Reimin Tarzan – Reimin Blue Kleopatra) kasv. Ingrid Salo
- Muutaman kerran on ollut silmätulehdus.
- Sydänsairauksia: Kyllä
- Maksasairauksia: Kyllä
- Kohtutulehduksia: Kyllä
- Epäilty Cushingin oireyhtymää. Ei ole kuitenkaan voitu olla täysin varmoja, vaikka kokeet tehtiinkin, koska
maksasairaus muuttaa insuliinimääriä, eikä Ancella ollut kaikkia oireita.
- lääkitys: Furesis 20 mg, Fortekor 5 mg, Lysodren 500 mg (4 päivää)
- kuoli: 11 vuotta 2 kk (29.9.2001)
- Maksa ei enää toiminut. Lysodren -hoito (20.-23.9.2001) tuhosi maksan lopullisesti.
Reimin Blue Harald uros s.27.5.1989 SF
(
- Hammaspuutoksia yksi etuhammas puuttuu, irtosi 11 vuotiaana purtuaan toista koiraa niskasta...
- nielurisatulehdus 11 vuotiaana ja nuorempana virtsarakon tulehdus istuttuaan liian kauan kylmässä ulkona
- Allergiaa: Kyllä
- talvella liukastui ja vasemman takajalan nivelestä irtosi pieni "luutikku", parantui erittäin nopeasti
- Koira on ollut koko ikänsä erittäin terve ja luonteeltaan erittäin ihana, vaikkakin hieman omapäinen.
Reimin Dream Warrior
(Reimin Air Force One – Reimin Hi Ho Let’s Go)
- kastroitu (ottivat toiseksi koiraksi nartun).
Reimin Fame’n Fortune, 7.3.2007 FIN21808/07
(Black Back Red Rooster – Miss Moneypenny Av Falchebo)
- Kortikaalinen katarakta todettu 20.11.2010
Reimin Fuel For The Fire
(Redwing Court Jester – Reimin Kultu Kimallus)
- tasapurenta
Reimin Hi Ho Let´s Go
- tammikuussa 2007 epilepsiatyyppinen kohtaus johon sisältyi raajojen kramppausta, jäykistymistä ja
runsasta kuolaamista. Episodin jälkeen Wera oi epänormaalin väsynyt. Toista kohtausta ei ole tullut
Reimin Just Like Kiss
(Tehill`s Dual Power - Reimin Helter Skelter)
- ”Ella” on kuollut voimakkaan emäksisen pesuaineen aiheuttamiin komplikaatioihin 2007 juhannuksena. Pesuaine oli
tuhonnut/polttanut kaikki sisäelimet ja keuhkot. Koira on avattu ja siitä on patologin lausunto. Mistä Ella sai tätä
ainetta, sitä ei tiedetä. Tarkkaa nimeä aineelle ei ole, koska myrkkyseula olisi pitänyt erikseen pyytää ja omistaja ei
järkytykseltään edes osannut ajatella että se ei selviäisi avauksessa.
Reimin Klaara Kotko, Narttu, s. 16.3.2005
(Selendia Name of the Game – Black Back Kind of Magic)
- Avaustutkimuksissa kuolinsyy aivokasvain. Pentu menehtyi 4kk ikäisenä.
Reimin Magic Surprise

(Reimin Tuli Ja Leimaus – Black Back Kind of Magic)
- lievä alapurenta
Reimin Neliapila
(Reimin Tuli Ja Leimaus – Miss Moneypenny Av Falchebo)
- 2 premolaaria puuttuu
Reimin Next Step
(Melukylän Guru Kultamuru - Reimin Wind of Change)
- patella luksaatio, molemmat polvet operoitu, toisessa jalassa myös ristisiteen ja kierukan repeämä.
Reimin No One Like You, s. 25.11.2002, FIN10106/03
(Bearstep´s Tonganoxie - Reimin Sun Moon Stars)
- Diagnosoitu 16.12.2010 kilpirauhasen vajaatoiminta. Oireet alkoivat viime kesänä, kun koiran karvapeite muuttui
ihmeellisen”höttöiseksi eikä turkki kasvanut trimmauksen jälkeen senttiäkään. Muuten koira oli kuitenkin entisensä.
Viime aikoina koiran mieliala laski jyrkästi (liikkui lenkillä laiskasti, nukkui paljon, ei jaksanut innostua leikeistä yms)
ja se alkoi palella kylmillä ilmoilla. Eilisen eläinlääkärireissun diagnoosi oli tyly: koiran kilpirauhaset hädin tuskin
toimivat enää ollenkaan. Hyrrälllä aloitettu Forthyron-lääkitys saman tien, kontrolli kuukauden päästä josta selviää
miten lääkitys tehoaa. Eläinlääkärin arvion mukaan koira kuntoutuu lääkityksen avulla entiselleen, mutta lääkkeitä
Hyrrä syö loppuelämänsä.
Reimin Northwind
( Melukylän Guru Kultamuru - Reimin Wind of Change)
- polvet 4/4, ei onnu, ei vaivoja, ei tarvitse leikata, tiukasti väärässä paikassa polvet. Virallinen tieto tulee
aikanaan.
- 2008 poistettu hyvänlaatuinen kasvain sekä ennaltaehkäisevästi kohtu.
Reimin Red Wildmatilda narttu s.27.11.1987 SF01697/88
(Tahee Krackertoa - Reimin Red Sarah)
- diabetes puhkesi 10 vuotiaana, Suvussa diabetesta, Koira alkoi juoda paljon ja pissailla sisälle. Koska
pentueessa diabetesta oli muillakin, osasin epäillä sairautta. Koira saa pistoksena 9 annosta Lente-insuliinia
aamuisin. Lisäksi sillä on erikoisruokavalio (Hills w/d-tölkkiliha ja r/d-nappulat), On yhä hengissä,
diagnoosista kohta 3,5 vuotta
Reimin Sun Moon Stars narttu s.15.5.1999 FIN25441/99
(Tahee Trade in Red – Black Back Jojo) kasv. Krista Riihelä
- Hammaspuutoksia: Puuttuu 1 premolaari
Reimin Spice Girl narttu s. 15.5.1999 FIN25442/99
(Tahee Trade in Red – Black Back Jojo) kasv. Krista Riihelä
- diabetes. Reimin Spice Girl on kuollut juuri (maaliskuu 2008) diabetekseen. Koira oli sairastuessaan 8-vuotias
ja erittäin lihava.
Reimin Tuli ja Leimaus, FIN23235/02 (*)
(Melukylän Guru Kultamuru – Black Back Jojo)
- "Toivolla" Reimin Tuli ja Leimaus on tänään (21.1.2011) todettu kilpirauhasen vajaatoiminta. Lääkkeenä on
Forthyron 1/2 tbl x 2 päivässä.
Reimin Vekkuli, SF168421/84
- kuivat simät todettiin noin 4-vuotiaana
Reimin Trophy-Top
- Lopetettu vanhalla iällä (muistaakseni 8-9v.) aggressiivinen muille koirille, myös nartuille. Ruumiinavattu,
löytyi joku tulehduspesäke aivoista. Yritetty aikanaan astutusta, mutta ei astunut narttuja.
Reimin Wind Of Storm
(Tasdale Kraka Kid – Black Back Kind Of Magic)
- Diabetes puhjennut 8-vuotiaana.
11._Jos_haluat_tarkemmin_kertoa_lisaa_tasta:= Koira on aina ollut tosi iso. Nyt se painoi 16 kg. Eläinlääkäri sanoi,
ettei se ole lihava vaan aivan täynnä lihasta.

14._Kerro_tarkemmin_puhkeamisesta= Koira pissasi muutaman kerran ulos mennessä minuutin pissat. Pyysin lääkärin
tarkistaamaan pissan, ettei ole tulehdusta. Pissasta löytyikin korkea sokeriarvo.
15._Miten_diabetesta_on_hoidettu_hoidettiin= Caninsulin pistoksia kahdesti päivässä. Tauti todettiin nyt vasta
8.10.2008
Reimin pentue
(Wyangan Sandpiper – Tsarskojes Red Jasmin)
- 6 pentua.1narttu lopetettu epäiltyyn maksashunttiin. Avauksessa ei löytynyt vikaa maksasta, vaan koiralla oli
kohtutulehdus ja virtsakiviä. Hammaspuutoksia.
Reimin pentue
(Sassatown Gold Digger - Reimin Red Mimmi)
- 5 pentua. Hammaspuutoksia.
- yhdellä virsakiviä, koiraa ei ole vielä operoitu. Koira yli 8 vuotias. Muuten ollut terve
Reimin pentue
(Hemulin Axl Rose - Tsarskojes Red Jasmin)
- 6 pentua. 1 narttu leikattu n.4kk iässä. Epäilty Leg Perthes, ei varmaa tietoa. Hammaspuutoksia.
Reimin pentue
(Tahee Trade In Red - Haka-Haun Å-la-laa)
- 4 pentua. Syntymäpainot hyvin pieniä (pienin 85g). Pennut kehittyivät normaalisti ja kaikki elossa. Narttu
synnytti viikon etuajassa. Nartun astuttaminen äärimmäisen hankalaa, nartun ahtauden takia.
Reimin pentue
(Melukylän Guru Kultamuru – Black Back Jojo)
- yksi purentavikainen uros
Reimin pentue
(Bestebas Red Ramkota – Black Back Kind of Magic)
- yksi kivesvikainen uros
Reimin pentue, s. 7.3.2007
(Black Back Red Rooster - Miss Moneypenny av Falchebo)
- Luovutettaessa kaikilla uroksilla molemmat kivekset tunnettavissa. Luovutusiän jälkeen 2 kivesvikaa. Toisella
kivekset peräkkäin eli toinenkin löytyy mutta ei laskeutunut.
Reimin pentue, s. 5.10.2007
(Black Back Red Rooster – Reimin Another Dream)
- Yhdellä nartuista pienen pieni napatyrä. Ei ole aiheuttanut jatkotoimenpiteitä kun on niin pieni.
Reimin pentue, s. 16.10.2007
(Redwing Court Jester – Reimin Kultu Kimallus)
- Uroksella lievä vinopurenta ja nartulla melkein tasapurenta
Rough Diamond Redneck, uros, s. 18.08.1996, FIN36800/96
(Jaskarin Tuhlaajapoika – Sassatown Rough Diamond)
- korvatulehduksia, virtsatietulehduksia, sydänsairaus, allergia
- diabetes: Humulin-lääkitys, sydämen vajaatoiminta: Fortekor-lääkitys
- korvatulehdukset kroonistuneet, zep-leikkaus tehty molempiin korviin, verikorva toisessa korvassa, Aurizonlääkitystä toistuvasti (on paikallisesti käytettävä antibiootti)
- vähäisiä muutoksia ristiselän alueella, tarvittaessa Arthroflex-ravinnelisä
- diabetes: sairastui 8 – 10 vuotiaana, Diabetes todettiin syyskuussa 2005. Koira laihtui muutaman viikon
kuluessa voimakkaasti, väsynyt, jano ym. taudinkuvan selkeät oireet, Päivän ruokamäärä jaettu kolmeksi
ateriaksi. Dieetti diabeteskoiralle sopiva. Lääkitys: Humulin (insuliini) pistos kahdesti päivässä, Olen
vastannut myös terveyskyselyyn. Siitä käy ilmi, että koirallani on monia, vahvasti geenipohjaisia, sairauksia.
Ensimmäiset ongelmat (allergia, niveloireet selässä) ilmenivät koiran ollessa n. vuoden ikäinen.
Rubuskan Eemeli, SF45279/94
(Wyangan Sandpiper – Avocation Sabriina)

- Diabetes. 12 v. ilmeni, sokeritaudin johdosta jouduimme antamaan insuliinia kaksi kertaa päivässä ja loppuaikana
myös lisää insuliinia kun sokeriarvot heittelivät yli 25 kun tavallinen insuliini ei enää riittänyt 12yksikköa 2kertaa
päivässä. Jouduttiin lopettamaan kun ei pysynyt pystyssä kuin seinää vasten katsoimme että ei enää voida häntä auttaa,
hän oli pentueen vanhin koira.
Sad Sack’s Big Ali, FIN50254/04
(Bluepepper's Rock-Et – Bluepepper's Guess Why)
- Perhe asuu talvet Espanjassa ja ilmoittivat, että Ali on ollut hoidettavana eläinklinikalla sydämen vajaatoiminnan /
läppävian vuoksi?! Lääkityksellä on ja pikku hiljaa toipumassa. Tarkemman tiedon saan kun perhe tulee toukokuussa 09 takaisin Kajaaniin ja aikovat vielä täällä koiran tutkituttaa tarkemmin. Tarkennan tietoja kun saan enemmän faktaa.
(kasvattajan ilmoitus)
Sad Sack’s Lucky Number
- koiralla on luppakorva
Sad Sack’s Twiddle Thumbs
- virtsakivet on leikattu v-06
Sad Sack´s Thumbs Up narttu s.26.3.2000 FIN21652/00
(Bluepepper’s Mickey Mouse – Jaskarin Peukaloinen)
- yksi korvatulehdus on ollut ja emätintulehdus pentuna
Sad Sack’s pentue
(Jaskarin Peperoncino - Sad Sack's Redhead)
- syntyi 7, joista yksi uros syntyi kuolleena. Yksi narttu kuoli kahden viikon ikäisenä, syystä ei tietoa. Toinen narttu
kuoli 5 viikon ikäisenä arhäkkääseen suolistotulehdukseen tai sen seuraamuksiin (lähetettiin EKK:lle, ilmoitan kun
tulokset tulevat). Muut pennut ovat olleet terveitä, samoin mamma. Pentuja jäljellä 4, joista kahdella punaisella nartulla
valkoista rinnassa ja toisella myös häntämutka - nämä kaksi narttua on rekisteröity EJ-rekisteriin.
Sad Sack’s pentue, s. 23.3.2006
- yhdella narttupennulla on ollut suolisto-oireita, jotka helpottuivat kun siirtyivät vehnättömään ruokavalioon
(FIN26551/06 narttu SAD SACK'S LUCKY STAR)
- uros SAD SACK'S LUCKY GAME kuoli onnettomuudessa karattuaan aitauksesta
-SACK'S LUCKY NUMBER luppakorvat
Sankt-Cisse’s Ceci
(Sassatown Billy Budd – Reimin Unna)
- HC?
Sankt-Cisse’s Late, SF26857/94
- Trakea kollapsi eli kurkun ahtauma. Ilmenee koiran innostuessa ja juostessa mm. yskimisenä. Hoidetaan Theodyllääkityksellä.
- Kilpirauhasen vajaatoiminta, jota hoidetaan Thyrox-lääkityksellä.
- Virtsakiviä
- Epävirallisen tutkimuksen mukaan koiralla on löysät polvet, mutta polvet eivät ole aiheuttaneet koiralle ongelmia.
Lisäksi eläinlääkäri on todennut, että koiralla on silmissään vanhuudesta johtuvia kaihimuutoksia sekä selässä ristiselän
kulumia.
Sankt-Cisse’s Miki uros s. 27.9.1994
(Sankt-Cisse’s Illi – Tatong’s Tuchess of Dawn)
 sairastui diabetekseen 8 – 10 vuotiaana. Suvussa on diabetesta, muu syy virtsakivileikkaus. Joi paljon jo jonkin
aikaa, vietiin lääkäriin, kun hammashoidon + sulfalääkityksen jälkeen teki jatkuvasti isoja lätäköitä yötä päivää
sisälle. Hoidettiin aluksi tableteilla, jotka eivät tehonneet. Nyt insuliinipiikityksellä, mutta tautia ei ole
saatukuriin. Koira elää toistaiseksi mutta antibiootin voimalla. Miki sokeutui muutamia kuukausia sitten, mutta
pärjää sen kanssa hyvin. Koiralla epäillään myös Cushingin tautia, koska sokereita ei ole saatu laskemaan
piikityksestä huolimatta. On kuitenkin hyvävointinen, mutta vaatii jatkuvan antibioottilääkityksen. Samoin
öisin täytyy käyttää ulkona 2-4 kertaa ja silti saa pyyhkiä lattioita
Sankt-Cisse`s Oodi, SF53243/94
- Diabetes puhjennut yli_10_vuotiaana= on

Jos_haluat_tarkemmin_kertoa_lisaa_tasta:= 12-vuotiaana todettu
eläinlääkärissä
Miten_diabetesta_on_hoidettu_hoidettiin= Insuliinipistos
Miten_kauan_koira_eli_taudin_puhkeamisen_jalkeen= Eutanasia
eläinlääkärillä 14.8.2006 kaksi viikkoa lääkityksen aloituksen jälkeen
Sassatown Billy Budd s. 10.2.85
(Negura Billy Buttons – Sassatown Cassiopeia)
- HC
Sassatown Katinka
(Top-Knot Carambole – Sassatown Cassiopeia)
- 7-vuotiaana löydettiin molemmista silmistä pistemäiset kaihimuutokset. Sairastui 10-vuotiaana diabetekseen.
Sassatown Krystle
(Top-Knot Carambole – Sassatown Cassiopeia)
- cataracta – perinnöllisyys ?
Sassatown Maurice uros s. 8.11.1995 FIN23234/96
(Taralee Man Aboutown – Cheeky Chum’s Withlow)
- sairastui diabetekseen 8-10 vuotiaana. Oireet joulukuussa 2004, karvojenlähtö, kova jano, pissailu yöllä sisälle,
ihon punastuminen joka puolella, painon tippuminen yhdessä viikossa 2,5 kg, paino nyt 15.3.05 hieman alle 10
kg. Painoa ollut koko aikuisiän noin12 kg. Sokerinlisäksi myös maksa-arvot huikean korkealla edelleen
15.3.05 Koko ajan nostettu insuliinin määrää, tällä hetkellä 2 x pvässä 13 yksikköä (U40 insulin), kevennetty
ruokavalio 3 x päivässä.
Sassatown Merry Lad uros s. 8.11.1995 SF10183/89
(Taralee Man aboutown – Cheeky Chum’s Withlow)
- Diabetes puhkesi 4-6 vuotiaana yllätäen oireena kova juominen ja syöminen. Insuliinipistokset 2 kertaa
vrk:ssa. Koira elänyt jo 2 vuotta taudin puhkeamisen jälkeen (23.7.02)
Seledo Scott Onyx
(Jicapa Sojourner – Matabele Bear By Request)
- 1 pemolaari puuttuu
Selendia Ghost Dancer, FIN10701/97 (*)
(Tasdale Kraka Kid – Selendia Disco Dancer)
- Diabetes, 13v. Todettu sokeritauti uudenvuodenaattona 2009. Koira oli ollut hoidossa, eikä sitä viety ajoissa
ensimmäisten oireiden ilmetessä lääkäriin. Veriarvot heikot, myrkytystila päällä. Myös vanhuudenvaivoja:
hämäräsokeus, heikko kuulo, pidätysvaikeudet.
Selendia Disco Dancer
(Golden Moonraker Du Clos De Windorah – Sinimarjan Abigail)
- Välilevytyrä, ns. ”mäyräkoirahalvaus”
Selendia Jazz Dancer narttu s. 7.6.1999 FIN29253/99
(The Farm’s One Hell of a Devil – Selendia Disco Dancer)
- viisi välihammasta puuttuu
- Kerran juoksun yhteydessä ollut lievä kohtutulehdus joka meni pois 10 pvän antibioottikuurilla
- Tämä koira on ollut kaikin puolin erittäin terve pientä poikkeusta lukuun ottamatta!
- Diabetes, puhjennut talvella 2009.
Selendia Jewel For Devil narttu s.140699 FIN29254/99
(The Farm’s One Hell of a Devil – Selendia Disco Dancer)
- Hammaspuutoksia: Hammaspuutoksia yhteensä 4 kpl: puuttuvat pienet P1:t
- Luonteesta sanoisin sen verran, että Pipsalla tuntuu olevan aggressiivisuuden/arkuuden raja melko alhainen. En
tiedä voisiko kuitenkaan asiaa luokitella vielä sairaudeksi(???). On joitakin kertoja "tikannut" omistajaansa
näpeille, kun suusta on lenkillä otettu pois esimerkiksi käpyjä, risuja yms. epänormaalia syötävää. Hyökkäilee
autoja, pyöräilijöitä, vastaantulevia jalankulkijoita kohti herkästi. Ei kuitenkaan ole niitä päässyt puremaan ja
useimmiten on tuntunut, että ärtyneisyys on johtunut ennemminkin sitä, kun ei "pääse tervehtimään". Omistaja

kun ei välittäisi antaa koiransa hyppiä jokaista vastaantulijaa nurin! :) Pipsa on kaikenkaikkiaa melko
dominoiva narttu. Erittäin kovapäinen.
Selendia Jurassic Park, uros, s. 14.6.1999, FIN29251/99
- diabetes.
Puhjennut 8-10_vuotiaana = on
Miten_kauan_koira_eli_taudin_puhkeamisen_jalkeen= n. 3kk
Selendia Quite Simply , synt. 30.7.04
(Jaskarin All Right – Selendia Killing Speed)
- katarakta (Ruotsin veterinärdatasta, jossa lausuntona: katarakt ÖP lindrig utbredning)
Selendia Rad Rose FIN24749/05, synt. 30.3.2005
- erittäin kapea alaleuka, yläpurenta noin 0,5 cm
- legg perthes: ontuminen alkoi 9 kk:n ikäisenä, leikattu 20.1.2006
Selendia –pentue, s. 15.2.2006
(Cliftop Red Dazzler – Selendia Killing Speed)
- 1 x polvet 2/1
- 1 x pehmeät korvat
Selendia –pentue, s. 31.3.2007
(Selendia Name Of Thegame – Selendia Killing Speed)
- Hammaspuutoksia
Siluetin Marsalkka, SF54461/94
(Selendia Blue Moonpilot – Sassatown Paris Model)
- Diabetes. Koiralla 11v. ilmeni sokeritauti, hoitona insuliini, 13v. harmaakaihi, lääkitys ja leikkaus, näkökyky parani.
Kuollut maksasyöpään v. 2009.
Silver Glangs Monday Special
(Ophelia’s Jack Of Hearts–Avocation Mireillemathieu)
- sentin yläpurenta
Silver Glangs Much ToMascot uros s.10.6.1996 FIN31652/96
(Ophelia’s Jack Of Hearts–Avocation Mireillemathieu)
- Diabetes todettiin 4-6 vuotiaana.Runsaasti lisääntynty juominen, pidätyskyvyn puute oli oireena. Koira eli
muutamia kuukausia taudin puhkeamisen jälkeen. Koira lopetettiin taudin toteamisen jälkeen noin viikon
päästä. Asianmukaisesti järjestettyyn hoitoon ei ollut mahdollisuuksia.
Silver Glangs Nick Carter uros s. 10.9.1997
(Avocation Arctic Magician – Avocation Mireillemathieu)
 Nick ehti juuri täyttää 6 kun sairastui. Suvussa on diabetesta, Tuli yöllisiä lätäköitä ja vesikupin tyhjenemistä.
Hoidettiin Insuliini 40, 10 yksikköä / vrk.Ruokavalion muutos
Silver Glangs Take That, FIN26523/02
(Ophelia’s Beetle Bailey – Silver Glangs Queer For You)
- Diabetes puhjennut 6-8_vuotiaana.
Suvussa_+diabetesta= on
Kerro_tarkemmin_puhkeamisesta= Ennen täysin sisäsiisti, nyt isoja
pissalammikoita sisälle.
Miten_diabetesta_on_hoidettu= Insuuliinipiikki kaksi kertaa
vuorokaudessa.
Silver Glangs Quiz Kid uros s.19.4.1999 FIN20505/99
(Silver Glangs Northern Sound – Vitterklippens Isabella)
- Ruoka-aineallergia (muna, kana, vehnä). Todennettu ruoka-ainekokeiluilla – ei otettu verikokeita
Silver Glangs Unbreakmyheart

(Silver Glangs Rolling Stone – Silver Glangs Sambalaya)
- virtsakivet
Silver Glangs pentue
(Ophelia’s Jack of Hearts – Avocation Mireillemathieu)
- 4 pentua, yksi yläpurenta, hammaspuutoksia. Yhdellä nartulla puuttuu myös yksi etuhammas
Silver Glangs pentue
(Avocation Arctic Magician –Avocation Mireillemathieu)
- 6 pentua. Yksi pienikokoinen ja heikko pentu lopetettu.
Silver Glangs pentue
(Tahee Trade In Red – Vitterklippens Isabella)
- 5 pentua, synnytys keisarinleikkauksella, syynä polttoheikkous. Yksi pentu syntyi elottomana. nartulla
epätavallisen miedot juoksut, kaksi astutusyritystä tuloksetta
Silver Glangs pentue
(Sassatown Fakir – Avocation Mireillemathieu)
- 4 pentua, yksi (70g) lopetettu. Yksi uros erittäin pienikokoinen ja arka
Silver Glangs pentue
(Silver Glangs Northern Sound –Vitterklippens Isabella)
- 7 pentua. Synnytys käynnistetty eläinlääkärissä kalkilla ja synoxilla, polttoheikkous.
- yksi pentu monipuolisesti ruoka-allerginen
Silver Glangs pentue
(Avocation Hot Rod – Vitterklippens Isabella)
- 4 pentua. Yksi lopetettu 7 viikkoisena ja lähetetty avattavaksi. Pennulla todettiin vaikea aivokalvon- ja
aivotulehdus, joka jo sikiövaiheessa tai heti sen jälkeen. Lisäksi vaikea vesipää.
Silver Glangs pentue
(Avocation Nordic Warlord – Avocation Mireillemathieu)
- 4 pentua, joista yksi muumioitunut ja erittäin pieni
Sinimarja Abacus s. –88
( Mariendals Jesse James – Sassatown Katinka)
- diabetes
Sinimarjan Anastasia
( Mariendals Jesse James – Sassatown Katinka)
- virtsakivet
Sinimarjan Bestman uros 1989
( Taralee Man Aboutown – Sassatown Katinka)
- Hammaspuutoksia: Kyllä
- Munuaissairauksia: Kyllä
- Agressiivinen: Kyllä Koiraviha puhkesi tappeluista talon pystykorvan kanssa, minkä jälkeen oli vihainen lähes kaikille
uroksille.
- Munuaisten toiminnan romahdettua lopettiin. Munuaisista oli koetulosten mukaan tuhoutunut 70%. Aikaisemmin ollut
eläissään hyvin terve.
Sinimarjan?
(Ymsens Yarranbat – Sinimarjan Anastasia)
- yhdellä voimakas yläpurenta
Sinimarjan Damorea narttu s. 20.10.1991
(Avocation Blue Murinbata – Sinimarjan Anastasia)
- diabetes puhkesi yli 10 vuotiaana. Koira on ollut täysin terve tähän saakka. Täytettyään 12 v. ilmeni lievää
sokeriaineenvaihduntahäiriötä. Ruokavaliolla pärjää. aiemmin veren sokeri oli 7,0 nyt ruokavaliolla 4.2 eli

normaali. Suvussa on diabetesta. Koira oli huonovointinen Stixsasin pissa jossa sokeri+. Verensokeri siis 7
mitattuna kotimittarilla. Ei vielä juo paljon ja siis ruokavaliolla pärjäillään. Vointi nyt hyvä.
Sinimarja Desdemona, narttu
(Avocation Blue Murinbata - Sinimarjan Anastasia)
- Diabetes, Ilmoitan tämän kasvattajana. Tieto on minulle tullut 3. käden kautta, joten tarkempia tietoja ei
minulla siis ole. Koira on kuitenkin väittämän mukaan sairastumut diabetekseen 12 vuotiaana.Jos joku tietää
tarkemmin, olisin kiitollinen kaikista tiedoista. Lisäys. Tulee toimeen ruokavaliolla, kuulemani mukaan...
Mutta se niistä kuulemisista, ennen kuin joku vahvistaa tiedot. Marja Haimi
Sinimarjan Dioriina s. 20.10.1991
(Avocation Blue Murinbata –Sinimarjan Anastasia)
- diabetes
Sinimarjan Fantom (uros) s. 10.2.1994 SF17900/94
(Golden Moonraker Du Clos De Windorah –Sinimarjan Deamorea)
- sairastunut diabetekseen hieman ennen 7 v. Kuollut
Sinimarjan Fenfire (narttu) s. 10.2.1994 SF17901/94.
(Golden Moonraker Du Clos De Windorah –Sinimarjan Deamorea)
- sairastunut diabetekseen täytettyään 7v
Sinimarjan Glorious Feeling
(Ophelia’s Swing To Top – Sinimarjan Damorea)
- sairastui diabetekseen 8.5 vuotiaana 30.10.2003
Sinimarjan Golden Gefi s. 10.7.1995
(Ophelia’s Swing to Top - Sinimarjan Damorea )
- todettu diabetes 10.12.02 eli 7,5 vuotiaana
Sinimarjan Grand Slam uros s.10.7.1995 FIN35735/95
(Ophelia’s Swing To Top – Sinimarjan Damorea)
- allergiaa – ei todettu testein, mutta luultavasti vilja tai vehnä yliherkkyyttä
Sinimarjan Grand Prix sf21085
Diabetesta= Kylla, Sairastunut diabetekseen kesällä 2005, 11v. ikäisenä. Siihen
saakka täysin terve ja hyvä luonteinen uros aussi. Tulee toimeen kaikkien
kanssa.
Sinimarjan Halinalle narttu 22.12.1996
(Ophelia’s Swing To Top –Sinimarjan Damorea)
- sairastui diabetekseen 5 vuotiaana
Sinimarjan Joakim s. 21.1.1998
( Avocation Arctic Manifest – Sinimarjan Gloriousfeeling)
- kivesvika, legg perthes
Sinimarjan Knock Out uros s. 14.4.1998
(Tasdale Kraka Kid – Sinimarja Damorea)
- syksyllä 02 todettu kilpirauhasen vajaatoiminta, lääkityksellä voi hyvin
Sinimarjan Merry Mandarine uros s.16.10.2000 FIN40516/00
(Melukylän Guru Kultamuru – Sinimarjan Full of Joy)
- 1/3 koiran hännästä demineralisoitu – tutkimustulos: Krooninen iskeeminen nekroosi johon liittyi
imufollikelimuodostus. Kyseessä on paikallinen verenkiertohäiriö, joka voi johtua vaskulopatiasta tai
immunopatologisesta prosessista esim. kylmä agglutinaatiosta
Sinimarjan Merry Miracle, s. 16.10.2000
(Melukylän Guru Kultamuru – Sinimarjan Full of Joy)
- Kilpirauhasen vajaatoiminta todettu polven nivelsiteen

korjauksen yhteydessä syksyllä 2007. Lääkityksiä: Thyroxin, ei muuta.
Tapaturmat: polvinivelen ristisiteiden katkeaminen
Sinimarjan Tiny Troll.s. 5.6.2005 uros FIN33917/05
- Legg-Perthes , leikattu ja kuntoutumassa. Oireet alkoivat 6kk 18, leikattu tammikuussa 2006
Sinimarjan Pikku Viikari fin28676/03
Muita_sairauksia_laakityksia_mita= Epilepsia todettu 2-3/2006 ,
lääkitys nyt ok.
Epilepsia= Kylla, alkoi 2-3. 2006 alussa lääkitys ei purrut, mutta nyt asiat on kunnossa ja kohtaukset hallinnassa
20._Laakityksia= epilepsiaan sopiva lääkitys
Sinimarjan Punainen Paroni, FIN28675/03
- Epilepsia, lääkitys BARBIVET 30mg. Todettu elokuussa 2008.
- Silmätulehduksia suunnilleen yksi vuodessa. Korvatulehdus on ollut vain kerran.
- Polvet 3/0
Sinimarjan Unique Genius fin24590/06
12._Tarkennuksia_muuta= Vasemmassa takatassussa vajaa kehittynyt
varvas.Lähetän valokuvan tassusta jalostustoimikunnalle.Ei vaivaa koiraa,
tai sen liikkeitä ainakaan vielä, lääkärien mukaan tod.näk. ei koskaan.
Kasvaimia_epamuodostumia= Kylla
15._Muuta_mita= tuo epämuodostuma takatassun varpaassa.
Sinimarjan –pentue, s. 26.3.2006
(Bluepepper’s Ahmed-Ahne – Sinimarjan Niksi)
- Toinen urospennuista kuoli tapaturmaisesti
kyykäärmeen puremaan 1v. iässä monista hoidoista huolimatta (hoidettiin pieneläinklinikalla Helsingissä)
- Joillakin aivan pieni valkoinen merkki rinnassa
- Toisella urospennulla toisessa takajalassa synnynnäisesti
vajaakehittynyt varvas.Ilmoitettu siitä jalostustoimikunnalle jo aikaisemmin.
Sirius FIN19614/04
- epilepsia.
- Korvatulehduksia= Kylla
Epilepsia= Kylla, saanut kaksi kohtausta vuosina 2006-2007. sai ensimmäisen
kohtauksen ollessaan 2-vuotias.lääkitys (Barbivet) aloitetiin
ensimmäisen kohtauksen jälkeen,tauko, jolloin toinen kohtaus ja lääkitys aloitettiin uudestaan. Agressiivinen= Kylla
Arka= Kylla
Apaattinen= Kylla
Keskittymiskyvyton_ylivilkas= Kylla
Laakityksia= epilepsia-lääkitys Barbivet (30mg/vrk) vuodesta 2006
Smartpaw's Blueberry, s. 01.02.2010 FI18052/10
(Terriway Fill The Bill – Somehow Some Tru’n Oz)
- Toinen kives laskeutui vasta viiden kuukauden iässä.
Smartpaw's Chokeberry, s. 01.02.2010 FI18054/10
(Terriway Fill The Bill – Somehow Some Tru’n Oz)
- Toinen kives laskeutui vasta neljän kuukauden iässä.
Smartpaw’s Cloudberry s. 01.02.2010 FI18055/10
(Terriway Fill The Bill – Somehow Some Tru’n Oz)
- Hillan ollessa 5 kk, havaittiin toisessa takajalassa ajoittaista kevyttä "ontumista". Ortopedi tutki molemmat jalat mm.
röntgenkuvilla. Polvissa ei havaittu normaalista poikkeavaa, mutta vasemmassa reisiluun päässä havaitaan
harventumaa ja reisiluun pään lievä epämuotoisuus. Oikeassa reisluun päässä muutokset havaitaan lievempinä.
Muutokset viittasivat Legg-Perthes-kasvuhäiriöön. Hillalle määrättiin neljän viikon lääkekuuri (Cartropheninjektiosarja). Hilla sai kuurin aikana elää normaalia aktiivista liikunnallista elämää (myös agilitya). Kuvaukset
toistettiin lääkekuurin loputtua. Reisluun päät ja kasvulinjat ovat nyt siistit. Polvien palpaatiossa polvet ovat hyvät ja
tiukat. Pysähtynyt Calve-Legg-Perthes?

Smartpaw’s Cranberry s. 01.02.2010 FI18050/10
(Terriway Fill The Bill – Somehow Some Tru’n Oz)
- Toinen kives ei laskeutunut.
Somehow Cafe Mocha, FI14403/09
(Benayr Meet My Match – Somehow Take-Away)
- koiralta poistettiin 5 kk iässä hyvänlaatuinen kasvain kyljestä. Kasvaimesta lähetettiin koepala patologille. Lausunto:
"Näytteessä todetaan hyvin rajoittunut hyvänlaatuinen pyörösolukasvain, joka vaikuttaa kokonaan poistetulta. Tämän
tyyppiset kasvaimet eivät yleensä uusiudu paikallisesti kirurgisen poiston jälkeen".
Somehow Cappuccino
(Benayr Meet My Match – Somehow Take-Away)
- sairastui 11 kk ikäisenä kohtutulehdukseen. Tulehdusta alettiin hoitaa antibiootilla, mutta katsoimme parhaaksi
steriloida koiran. Steriloinnin yhteydessä kohtu avattiin; kohdun limakalvot olivat normaalia paksummat.
Somehow Show Me How FIN15057/05, synt. 10.2.05
- entropium, korjattu leikkauksella
Somehow She’s Howgirl, FIN15056/05
VIAT= Kylla
VIAT_tarkennus= Pehmeä karva
Virtsateiden_lisaantymiselinten_sairauksia_tarkennus= Kohtutulehdus vajaa 2-vuotiaana.
LisaantymisongelmiaTAIhormonitoiminnanongelmat_tarkennus= Juoksut n. kerran vuodessa. Progetesti näyttää tällä
väärin, koska on sopiva aika astuttaa... 2-vuotiaana jäi sen takia (?) tyhjäksi ja 4-vuotiaana progetesti näytti, että alkaa
olla liian myöhäistä, vaikka uros ei ollut ollut siitä vielä edes kiinnostunut. Joten kiireellä keinohedelmöitettiin, mutta
astutus onnistui luonnollisesti vasta päivää, paria myöhemmin.
LAAKITYKSET= Antibioottikuuri kohtutulehdukseen jne.
TAPATURMAT= Vastasyntyneenä emä nykäissyt napanuoran irti ja mahaan laitettu tikki. Mahaan muodostui
napatyrän näköinen patti, joka leikattiin 1-vuotiaana. "Vatsalihaksessa pienehkö reikä n. 1 cm linea alban eli
keskiviivan vieressä. Reiästä pursusi mahapaitaa runsaahkosti." Korvan sisälle tuli haava, kun koirat tappelivat
puutarhaletkusta tulevasta vedestä. ;)
Somehow-pentue, s. 5.6.08
(Lord Lorderon Bella Vita – Somehow Someday Maybe)
- Toisella pennuista kitalakihalkio, lopetettu alle vrk:n ikäisenä.
Somehow –pentue, s. 17.10.2006
(Avocation Arc De Triomphe – Terriway Thin Red Line)
- Yhdellä uroksella silmätarkastuslausunnossa: ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia, PPM : diagnoosi avoin
- Yksi uros kastroitu, merkkaili sisälle ja yritti astua jatkuvasti perheen tuttavan uroscockereita…
- Parilla pentueen koiralla vähän epämääräinen turkki, ei varsinaisesti pehmeä, mutta ns. "venyvä ja paukkuva",
trimmaajan painajainen.
Steppewind Crystal
(Avocation Arctic Manifest – Unita’s Heavenly Blue)
- Nisäkasvaimia leikattiin 7v:na, sterilisaatio,8v:na,9v:na. n. 10 v:na todettiin diabetes, jota koiran ikä + terveyshistoria
huomioiden ei enää lähdetty hoitamaan.
Stonepile Her Highnes
(Ibeth Outlaw Billy – Sankt-Cisse’s Dina)
- HC
Stranger’s Firekid
(Stranger’s Tom Hardy – Cheeky Chum’s Withlow)
- epilepsia todettu 2006, aivokasvain todettu 2008.
Stranger’s Jaffa n. s. 29.7.2001
(Beethoven – Haka-Haun Villiviinitippa)

-

korvatulehdus todettiin samalla kun käytin talvella koiraani kynsimisen takia eläinlääkärillä. Lääkäri otti jonku
pikatestin että onko koira allerginen, ei ollut.Iho vaan oli kuiva jahilseili jonkin verran. Ruuan sekaan lisättiin
sitten jotain lääkärin antamaa öljyä. Talvikauden kuivuuden jälkeen iho parani.

Stranger´s The Robin Hood, FIN29723/07, synt. 10.4.2007
- aggressiivisuus ja hilsepunkki (omistajan ilmoitus puhelimitse, pyynnöstä puhelinnumero: 044 4296245, jos halutaan
lisätietoja)
Stranger’s Zetor s. 4.9.2001
(Sassatown Fakir – Strager’s Zzsa Zsa)
- Sairastui epilepsiaan 5 kk iässä. Ensimmäinen tajuttomuus-kouristuskohtaus kohtaus tuli yöllä sen nukkuessa.
Kohtauksia pari kertaa kuukaudessa ja useamminkin. Lääkitys Barbivet – lisättiin 1 tbl 2x päivässä.
Kohtaukset eivät jääneet lääkityksestä huolimatta. Sitten kohtauksia alkoi tulla kaksi tai kolme perättäin. Koira
lopetettiin., kun se sai kohtauksia perä perään eikä diabam auttanut. Tauti oli jo tosi raju eikä lääkäri voinut
antaa takeita koiran palaamisesta ennalleen.
Stranger’s Zucchero
(Sassatown Gold-Digger – Cheeky Chum’s Withlow)
- Diabetes.
- Luuston tai nivelten sairaus, johon kuollut 12 v. 4 kk ikäisenä.
Stranger’s ? uros
(Sassatown Man on the Moon –Kallioreunan Angelic)
- legg perthes
Sunshine Eclipse of the Moon , narttu s.18.11.1993, SF12374/94
(Tatong's eclipse of the Moon - Lapstar Minette)
- Sairastui diabetekseen yli 10 vuotiaana. Menimme lääkäriin jalkojen nivelvaivojen vuoksi. Lääkäri huomasi
heti hengityksestä, että koiralla on diabetes. Heti aloitettiin lääkitys: Humulin NPH 100IU ml
Alkuannos 5 yksikköä 2/pv. Lisäksi laihdutuskuurille, ruokavaliolle. Insuliiniyksikköä nostettiin 12 annokseen
asti. koira eli Taudin toteamisesta 6 kk – sokeutui.
- hammaspuutoksia vas. ylh.P2 oik ylh P2
Suprisegirl s. 1989
(Mariendal’s Jesse James – Gallery’s Golden Katzy)
- diabetes. Sairastui noin seitsemän vuoden ikäisenä, jouduttu lopettamaan kahdeksanvuotiaana
Surely All Or Nothing
(Reimin Special Edition – Surely Sexbomb)
- lievä alapurenta
Surely It´s a Hot One
(Tasdale Last Laugh x Reimin No One Like You)
- Koiralla on osittainen luppakorva. Korva on välillä pystyssä, välillä puolesta välistä korvaa lupassa.
Surely Prime Suspect s. 18.3.2003
(Bearstep’s Tonganoxie – Melukylän Gangsteripimu)
- legg perthes todettu 8.10.03, leikattu
Surely Prince Charming synt.18.3.03
(Bearstep´s Tonganoxie - Melukylän Gangsteripimu)
- Koiralla todettu suurentunut eturauhanen ja virtsakiviä. Koira operoidaan kesäkuun 2005 alussa (pallit ja
virtsakivet pois).
Surely Good Vibrations
( Cliftop Red Dazzler x Surely Prototype)
- alapurenta
Surely Place Your Bets

(Roachan’s Rhyme And Reason – Surely It’s A Sin)
- Kivesvika (toinen kives ei laskeutunut), koiralta poistettu kivekset
Surely Smooth Operator
(Tehills Dualpower x Melukylän Gangsteripimu):
- Koiralla virtsakiviä.
Surely Stargazer
(Tehills Dualpower x Melukylän Gangsteripimu):
- Koirasta seuraava eläinlääkärintodistus
Sirkku Hyppösen omistamalla australianterrierimartulla Surely Stargazer, s. 4.8.2004, on vasemmassa polvessa matala
telaura, jonka johdosta polvilumpio pyrkii menemään pois sijoiltaan siinä kuitenkaan onnistumatta. Tämän seurauksena
kuitenkin telaharjanteen rustopinta on kulunut ja aiheuttaa ajoittaista kolmijalkaisuutta. Polvi leikattu 22.5.2007.
Eläinlääkäri Ulla Eskelinen, Rovaniemi.
Surely Super Power synt. 4.8.04
(Tehill´s Dual Power - Melukylän Gangsteripimu)
- Koiralla toinen korva luppakorva.
Surely -pentue
(Roachan´s Rhyme and Reason x Surely Good Heavens)
- Pentueeseen syntyi yhdeksän pentua. Synnytys oli vaikea ja viimeinen pentu syntyi kuolleena, koska emo ei enää
jaksanut ponnistaa ja pennun kalvot olivat menneet rikki. Eläinlääkäri auttoi pennun ulos. Yhdellä pennulla oli
kitalakihalkio, ja eläinlääkäri lopetti sen saman tien. Kolmas pentu lopetettiin viiden viikon ikäisenä, viime torstaina.
Pentu syntyi napanuora tiukasti kietoutuneena selän ympärille. Kylkiin oli painautunut selvät raidat napanuoran
kohdalle. Pentu oli muuten täysin elinvoimainen ja virkeä, mutta se raahasi takapäätään eikä oppinut kävelemään
takajaloillaan. Eläinlääkäri Taru Latvanen Mäntsälän ell-asemalta lopetti ja avasi pennun, ja totesi että napanuoran
kietoutumisen kohdalta selkänikamat eivät ole päässeet kehittymään kunnolla, sillä "raitojen" kohdalla on selkärangassa
selvä painauma nikamien painautuessa selkärankaan. Eläinlääkärin mukaan kyseessä on ollut pennun kohdalla huono
tuuri. Muut pentueen kuusi pentua voivat hyvin.
Surely –pentue, 30.8.2006
(Tasdale Last Laugh - Reimin No One Like You)
- Yksi pentu kuoli vajaan vuorokauden kuluttua synnytyksestä, syy tuntematon.
- Luovutushetkellä yksi alapurenta, joka korjaantui puolen vuoden ikään mennessä normaaliksi.
- Yhdellä korva, joka toisinaan täysin pystyssä ja toisinaan puoliksi luppa.
Surely –pentue, 14.3.2006
(Reimin Ringmaster – Surely Prototype)
- Yksi uros todella tiukka muille uroksille - kastraatio tehty v. 2008
Surely –pentue, 21.12.2006
(Surely Money For Nothing – Melukylän Gangsteripimu)
- Yhdellä uroksella oli luovutushetkellä sydämessä pieni kilahtava sivuääni, joka korjaantui rokotusikään mennessä eli
sydänäänet nyt täysin normaalit.
Tahee Braveheart, uros, s. 3.12.1997 (ent. Tahee Timo), koiraa ei ole rekisteröity Suomeen
(Tahee Red Wood – Tahee Tred Amber)
Omistaja Timo Pykälän ilmoittamat koiran sairaudet:
- epilepsia puhjennut koiralla 2 vuotta sitten eli yhdeksän vuotiaana
- kiveskasvain poistettu 0,5 vuotta sitten
- haavainen paksusuolitulehdus ollut yhden kerran
- hoidettu kalsiumoksalaatti virtsakivet
Tahee Trade In Red uros s.1.9.1995
(Negura Copper Castaway – Tahee Sandpiper)
- kuollut maksasyöpään
Tanamier’s Julius The Great, S15757/2003
(Tanamier’s Astrix – St. Cape’s Marionette)

- Nukleaarinen katarakta: todettu (30.7.2009)
Tanamier's Olympia Red of Yrhätta
- som er Jaskarin Oliver Twist och Härkmoen's Yrhätta sin dotter idag. Ögon u.a. men patella var 0/2.
Tatong’s Indiana, S30831/2002
(*)
(Tatong’s Red Mustang – Tatong’s Papaya)
- Diabetes.
Tehill’s B-pentue
(Avocation Blue Murinbata – Haka-Haun Tillintallin)
- 3 luppakorvaista pentua: yksi jolla täysin luppakorvat, yhdet vinttikoiramalliset ruusukorvat, yhdet
shelttimalliset korvat jotka ovat juuresta pystyt mutta taittuvat kärjestä
Tehill´s Bonne Vivante, synt. 12.1.96
(Avocatio Blue Murinbata – Haka-Haun Tillintallin)
- diabetes todettu maaliskuussa 2006 koiran ollessa 10-vuoden ikäinen
Tehill’s Ex-Pertti uros s. 3.1.1999 FIN11736/99
(Teraustralis Jackaroo – Haka-Haun Tillintalllin)
- kuollut epilepsiaan noin vuoden ikäisenä. Ei avattu. Kohtauksia ollut omistajan kertoman mukaan muutamia
kunnes uros menehtyi kohtauksen aikana
Tehill’s Force Majeure
(Avocation Nordic Warlord – Avocation Hot Chilipepper)
- nuorempana voimakas eroahdistus, kaverin myötä helpottanut, nykyisin ilmenee ainoastaan täysin yksin ollessaan ja
lievempänä kuin aiemmin.
Tehill’s Foxy Lady
(Avocation Nordic Warlord – Avocation Hot Chilipepper)
- polvet 2/1
Tehill's Hot Package
(Reimin Tuli Ja Leimaus – Tehill’s Goldilock)
- Hammaspuutoksia= Kylla
- Muuta= Koiralla todettu sivuääni vasemmassa kainalossa. Ultraäänitutkimuksessa todettu lievä vasemman puolen
laajentuma. Keuhkovaltimossa todettu epänormaali pyörreviertaus, joka lähtee suurista valtimoista. Kyseeseen voi tulla
joko osittain sulkeutunut patentti ductus arteriosus(PDA) tai muu epänormaali verisuoniyhteys keuhkovaltimon ja
suurten valtimoiden välillä. Kehitystä on vaikea arvioida koska sivuääni ei ole tullut ilmi aikaisemmin (Todettiin
rokotusten yhteydessä). Voi olla, että synnytys on rasittanut kudoksia. Tätä yksilöä ei enää suositella jalostukseen.
Koiralla ei ole oireita, asiaa seurataan. Koiran on tutkinut pieneläinsairauksien erikoislääkäri Seppo Lamberg
eläinlääkäriasema Vet-One, Lahti.
Terhierin Desperado
(Black Back Midnight Express – Terhierin Alma)
- Diabetes. Puhjennut 6-8_vuotiaana = on
Joku_muu_sairaus= on
12._Mika_muu_sairaus= Todennäköisesti Cushingin tauti
14._Kerro_tarkemmin_puhkeamisesta= Koira alkoi juomaan ja pissaamaan
tosi paljon ja laihtui silmissä
15._Miten_diabetesta_on_hoidettu_hoidettiin = Insuliinihoito aloitettiin
Cainsuliinilla; ei tehonnut. Sen jälkeen siirryttiin Flexpen Protaphan insuliini; ei tehonnut. Nyt on käytössä Lantus
insuliini; annostus 7 yksikköä aamuin illoin.
Terhierin Double Trouble
(Black Back Midnight Express – Terhierin Alma)
- Diabetes. Puhjennut 8-10_vuotiaana= on
- Syytä ei tiedetä, koska en tidä onko suvussa diabetesta,ja viivi oli kuitenkin normaali painoinen.
14._Kerro_tarkemmin_puhkeamisesta= viivi alkoi juoda tosi paljon, pissasi jopa yöllä unissaa allensa,joten lääkääriin
mentiin ja sokeriarvot olivat 26,ja maksa-arvot 1556,ja maksa oli myös suurentunut ultrassa.

15._Miten_diabetesta_on_hoidettu_hoidettiin= lopetimme viivin 3 päivää
eläinlääkärin käynnin jälkeen.
Terhierin Goldfinger, 16.06.2003, FIN32795/03 (*)
(Black Back Updated – Terhierin Double Trouble)
- Diabetes puhjennut 6-8_vuotiaana, ikää oli aika tarkalleen 7.5 vuotta
Suvussa_+diabetesta= on. Selvisi että koiran emällä ja emän veljellä
diabetes. Hieman ylipainoa, mutta ei lääkärin mukaan niin paljoa.
14._Kerro_tarkemmin_puhkeamisesta= Oireina kova juominen ja tiheä
virtsaamistarve, muuten virkeä ja oma itsensä.
15._Miten_diabetesta_on_hoidettu_hoidettiin= On aloitettu Caninsulin-hoito.
16._Miten_kauan_koira_eli_taudin_puhkeamisen_jalkeen= vielä on elossa (tammikuu 2010)
Terhierin No Way In Hell
(Black Back Rhapsody In Rock – Terhierin Harakiri)
- Epilepsia puhkesi tasan 4 v. iässä (ensimm. kohtaus 11/09). Hoito aloitettu 30.1.2010; Barbivet 30mg kaksi krt/vrk.
Seuranta 1 kk kuluttua, jatkossa ½v välein.
- Kilpirauhastesti tehty -08 koiran rauhallisuuden vuoksi. Arvot olivat kuitenkin täysin normaalit.
- ihoJAkorvasairauksia= Kylla. Ihottumaa, joka korjaantui rypsiöljyn lisäämisellä ruokaan. Hiivatulehdus korvissa
jatkuvasti, kunnes jätettiin sian- ja naudanliha pois ruuasta. Syö nykyään mereneläviin perustuvia nappuloita ja keitettyä
kanaa lisänä.
Terhierin Perfect Crime
(Terhierin Not A Spacecase – Terhierin Jackie-O)
- Kivesvika – toinen kives ei laskeutunut.
Terhierin Pirate Jack
(Terhierin Not A Spacecase – Terhierin Jackie-O)
Munuaissairauksia= Kyllä
Terhierin pentue
(Tasdale Kraka Kid – Terhierin Alma)
- legg perthes
Terhierin pentue
(Selendia Fire And Ice – Terhierin Alma)
- yksi moniallergikko, vian peruna-peura-nappula sopii
Terhierin pentue
(Black Back Knight Rider – Terhierin Chic Chick)
- yksi vehnäallergikko
Terhierin pentue
(Black Back Midnight Express – Terhierin Alma)
- luppakorvaisuutta
Terriway Anyway s. 27.11.2002
(Tehill’s Dual Power – Terriway Ping-Pong)
- hammaspuutoksia
Terriway All Or Nothing 27.11.2002
(Tehill’s Dual Power – Terriway Ping-Pong)
- molemmat korvat lurpallaan
Terriway After Dark 27.11.2002
(Tehill’s Dual Power – Terriway Ping-Pong)
- toinen korva lurpallaan
Terriway Crackerjack (FIN43229/97)

- todettiin tammikuussa 2007 välilevytyrä (tuttavallisemmin mäyräkoirahalvaus). Oireet ja kipuaste vaihtelevat, välillä
vaivaa on enemmän, välillä vähemmän. Hoitokeinoina tällä hetkellä täydellinen lepo ja hieronta, aika näyttää onko
niistä apua.
Terriway Goodnight Kiss (FIN42466/08)
(Truozzy’s Rock’N Roll – Terriway Lifelines)
- Kivesvika, ns. hissikives, kastroidaan vuoden iässä
Terriway Grain Of Gold (FIN42465/08)
(Truozzy’s Rock’N Roll – Terriway Lifelines)
- Kirsikkasilmä, leikattu 12 vkon iässä
Terriway Idefix s. 28.10.2003
(Black Back Jam Session – Terriway Thin Red Line)
- toinen kives ei laskeutunut, ns. hissikives
Terriway Notting Hill s. 12.10.2001 narttu FIN42660/01
(Terriway Tex-Mex – Bluepepper’s Kinder)
- maksasairaus; oma elimistö tuottaa entsyymiä, joka tuhoaa koiran oman maksan. Ultrassa 2/04 maksaa ei
juurikaan enää erottunut. Eilen 17.5.04 koira reipas ja energinen, mutta pissaa minne sattuu. Värisee pissatessa,
kovasti (kipua?). (Toimitan lääkärin diagnoosin jalostustoimikunnalle kun saan sen.)
Terriway pentue s. 14.9.2001
( Black Back Midnight Express – Terriway Pink Champagne)
- luppakorvaisuutta
Terriway pentue, s. 1.4.2009
(Vitterklippens Maxi Milian – Terriway Daylight)
- Kasvattajan ilmoitus: Olen rekisteröinyt kaksi pentua EJ-rekisteriin, koska ne syntyivät ns. vahinkoastumisen
seurauksena. Nuori, alle vuoden vanha uros astui nartun juoksun viimeisinä päivinä. En uskonut pentuja syntyvän,
mutta pentuja syntyi kuitenkin 2 kpl narttuja (Terriway Highway & Terriway Hot or What). Uros tutkittiin pentujen
syntymän jälkeen ja sen polvet olivat 0/2. Pennut myyty kotikoiriksi, ei jalostuskäyttöön.
Tineetown Tru TanNBlue FIN43820/97, synt. 28.3.1997
- on sairastunut diabetekseen. Insuliini-lääkitys on aloitettu tänään (15.12.05). Taustalla seuraavaa: Koiralla oli kaksi
suurta leikkausta nyt syksyllä peräkkäin. Ensimmäinen oli virtsakivileikkaus Kajaanissa ja heti sen perään tapaturmasta
johtuva leikkaus. Koira leikattiin Oulussa, koska Kajaanissa ei ole eläinlääkäriä, joka olisi pystynyt leikkauksen
suorittamaan. Ensimmäisen leikkauksen jälkeen sokeriarvot hieman koholla, mutta jo ensimmäisessä kontrollikokeissa
olivat palautuneet normaaleiksi. Toisen leikkauksen jälkeen diabetes puhkesi. Eläinlääkärin mukaan koiran elimistö ei
kestänyt kahta suurta operaatiota ja diabetes puhkesi.
- koira lopetettu
Timid uros s. 23.12.1991 SF06493/92
(Borchorst Filipino – Avocation Blue Murring)
- sairastui diabetekseen 6-8 vuotiaana hoidettiin insuliinipiikillä kerran vuorokaudessa. Koira eli vajaan 4
kuukautta.
Top-Knot Fine Baynilla, SF34069/89
(Top-Knot Dandy – Twee-Dle-Dee Mous-Trap)
- Diabetes, puhjennut yli 10-vuotiaana. Koira oli liikalihava.
Ylipainoa oli useita vuosia 40–60 prosenttia. Lihominen alkoi 7–8 v iässä tehdyn kohdunpoiston jälkeen eikä omistaja
saanut pidettyä koiraa normaalipainoisena. Tauti havaittiin lisääntyneen janon ja tihentyneen virtsaamistarpeen myötä.
Tauti pysyi hyvin kurissa alhaisimmalla mahdollisella insuliiniannoksella
16._Miten_kauan_koira_eli_taudin_puhkeamisen_jalkeen= Noin 2,5 vuotta, kuoli 12,5-vuotiaana v. 2002
Top-Knot Gizmo Golliwog, SF12295/91
(Tinee Town Topaussee – Twee-Dle-Dee Mous-Trap)
- todettiin epilepsia 4-vuotiaana

Top-Knot Goanna-Trap, SF12298/91
(Tinee Town Topaussee – Twee-Dle-Dee Mous-Trap)
- Diabetes todettiin, kun Essi oli kahdeksan vuotta eli kesällä 1999.
Top-Knot Red Heifer Dust, SF24742/92
- lopetettiin, kun oli 8-vuotias: meni virtsakivileikkaukseen, jossa todettiin virtsarakossa kasvain, joka oli edennyt
erittäin pitkälle.
Truozzy’s Black Pepper
(Black Back Rhapsody In Rock – Flashstyle’s Jovial Girl)
- molemmat korvat puolittain pystyssä eli lurppakorvat.
Truozzy’s Handsome
(Temora’s American Express – Somehow Some Tru’n Oz)
- Koiran purenta muuttui ns. sekapurennaksi (pari alaetuhammasta alapurennassa) n. 2-vuotiaana. Siihen asti purenta
täysin normaali.
- Koiralla kilpirauhasen vajaatoiminta.
Truozzy’s Muskego Man
(Temora’s American Express – Wiora Truozzy)
- Todella paha yläpurenta, jonka vuoksi poistettu hampaita.
Arka= Kylla
Keskittymiskyvyton_ylivilkas = Kylla
Truozzy’s Rock’n Roll
(Black Back Rhapsody In Rock – Flashstyle’s Jovial Girl)
- Allergiaa, puhkesi noin neljä vuotiaana, hoidettu kortisonilla. allerginen riisille, lihoille, viljalle. nyt syö kalkkunaa ja
perunaa jolla allergia aisoissa.
Truozzy's Quixotic Re'Lena
(Flashstyle's Jovial Girl - Wiora Quixotic Secrets)
- Avauksen tulokset tulivat ja niissä oli että ruokatorvenlaajentuma ja siitä johtuen myös tulehdus keuhkoissa (koska
keuhkoihin mennyt ruokaa). Sitä ei tiedetä mistä laajentuma on tullut, mutta synnynnäinen se ei ole. Ja laajentuma oli
aika lievä, jonka ei olisi pitänyt aiheuttaa tällaista lääkärien mukaan, mutta muuta tietoa ei ole.
Truozzy's Quixotic Regal
(Flashstyle's Jovial Girl - Wiora Quixotic Secrets)
VIAT_tarkennus= Jotain välihampaita kuulemma puuttuu, muttei ole
haitannut näyttelyissä.
7_ihoJAkorvasairauksia= Kylla
ihoJAkorvasairauksia_tarkemmin= Vehnäallergia, joka on oireillut ihottumana korvanpäissä ja hännänpäässä,
ilmavaivoilla ja ripulilla. Oireet alkoivat muutaman kuukauden iässä ja poistuivat ruokavaliomuutoksella.
Antibioottikuurit aiheuttavat pientä ihottumaa. Synulox pisti koko koiran täyteen tummia hilseileviä täpliä. Tosin en
tiedä, lasketaanko sitä tähän kuuluvaksi, kun iho-ongelmat oli pakkauksessa mainittu mahdollisina
haittavaikutuksina, mitä voi tulla.
LAAKITYKSET= Antibioottikuurit annettu vilustumisen takia ja myöhemmin kastroinnin yhteydessä.
Alle vuoden vanhana iho-oireita hoidettiin kortisoneilla, mutta niistä oli enemmän haittaa kuin hyötyä. Kun tajuttiin,
että oireiden takana onkin allergia, lääkitys lopetettiin ja ruokavalio vaihdettiin vehnättömäksi ja koira parani.
MUUTA= Kastroitu 5-vuotiaana. Tuoksukoira.
Truozzy’s –pentue
(Flashstyle's Jovial Girl - Wiora Quixotic Secrets)
- Pentueen isällä, Wiora Quixotic Secrets, todettu vaskuliitti (ihonäytteen tutki ja diagnoosin teki ell Leena SaijonmaaKoulumies). Pentueesta kolmelle tuli vastaavanlaiset oireet kuukauden kuluttua ensimmäisestä rabiesrokotteesta –
näistä yksi, Truozzy’s Quixotic Re’Lena, tutkittu myös Saijonmaalla. Diagnoosi: ”PAD: Koepala ihosta: Krooniseen
iskeemiseen nekroosiin viittaavat löydökset. Löydökset olivat jo kroonisessa vaiheessa. Tämän tyyppinen muutos voi
liittyä vaskuliittiin /vaskulopatiaan” / Marjukka Anttila.
Lääkitty joko kortisonilla (medrol) tai pentoksiinilla. Olen poistanut sairaat koirat jalostuskäytöstäni.

Truozzy’s –pentue, s. 12.10.2006
(Black Back Rhapsody In Rock – Flashstyle’s Jovial Girl)
- Yhdet luppakorvat ja yhdellä valkoista rinnassa.
- Yhdellä nartulla silmätarkastuslausunnossa: ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia, PPM : diagnoosi avoin. Ko.
koiran uusin silmälausunto ilman huomautuksia.
- Yksi uros kastroitu (perheessä muita koiria, uros ja narttu).
Truozzy’s –pentue, s. 10.2.2007
(Temora’s Amercian Express – Wiora Truozzy)
- Yhdellä uroksella paha yläpurenta (ilmoitettu jo aiemmin, Truozzy's Muskego Man)
- Yksi narttu kerran jäänyt tyhjäksi (vanhan uroksen kanssa), narttu ei myös anna uroksen astua (Truozzy's Chicago
Hope). Narttu steriloitu. Truozzy's Chicago Hope:lla myös hammaspuutoksia.
Truozzy’s –pentue, 29.6.2007
(Temora’s Amercian Express – Somehow Some Tru’n Oz)
- Uroksella kilpirauhasen vajaatoiminta. Myös parivuotiaana purenta muuttunut tasapurennaksi (ilmoitettu jo aiemmin,
Truozzy's Handsome).
- Pentueessa myös löysyyttä polvissa.
- Yhdellä pennuista oli myös takajalassa kannuskynsi.
Truozzy’s –pentue, 12.11.2007
(Temora’s Amercian Express – Flashstyle’s Jovial Girl)
- Usealla pennulla takajaloissa kannuskynnet.
Tsarskoje’s Red Jasper, SF36755/90
(Reimin Red Twist – Gallery’s Golden Geisha)
- HC - sokeutui, puhkesi 7-vuotiaana.
Tsarskoje’s Joplay
(Bearsteps’ Tonganoxie – Reimin Rising Sun)
- legg perthes – leikattu tammikuussa 2005
Twee-Dle-Dee Banana Bender
(Bluepepper’s Terri-Er – All The Best)
- Koiralla on todettu kilpirauhasen vajaatoiminta 10-vuoden iässä. Eläinlääkärin mukaan kyse todennäköisesti iän
tuomasta vaivasta. Koira meni nopeasti erittäin heikkoon kuntoon, mutta diagnosin löydyttyä, toipui Thyroksin lääkityksellä.
Twee-Dle-Dee Batteries Not included
- Astuttaminen vaikeata, synnytys keisarinleikkauksella. Poistettu Jaskarin jaostuskäytöstä.
Twee-Dle-Dee Goes Wippee, SF6931/93
- virtsakivet kiusasivat ja leikattiin kerran 4-vuotiaana, söi loppuikänsä virtsakiviä hajottavaa ruokaa
Twee-Dle-Dee Laughing Face, S12524/2004
(Tasdale Last Laugh - Twee-Dle-Dee Makes People Talk)
- 2008-01-22 Kjellgren Erik: icke ärftlig katarakt (ei-perinnöllinen harmaakaihi)
Twee-Dle-Dee Talk About A Devil, S52154/2004
(Devil In Disguise Av Falchebo – Tatong’s Heavenly)
- 2010-01-04 Gustavsson Eva: icke ärftlig katarakt (ei-perinnöllinen harmaakaihi)
Tweedster's Palmira fin42266/98
- diabetes, puhjennut 8-10_vuotiaana= on
Suvussa_+diabetesta= on
14._Kerro_tarkemmin_puhkeamisesta= Koira alkoi syödä epätavallisen paljon sen jälkeen alkoi runsas juominen,
pissasi jatkuvasti sisälle ja oli levoton. Aivan samat oireet kuin emällään jolla puhkesi diabetes melko
saman ikäisenä 15._Miten_diabetesta_on_hoidettu_hoidettiin= Emää piikitettiin reilu puoli vuotta huonolla
menestyksellä, joten lopettamiseen päädyttiin emän huonojen hoitotulosten kokemuksesta.

16._Miten_kauan_koira_eli_taudin_puhkeamisen_jalkeen= Diagnoosi 24.4.2007, lopetus 04.05.2007
17._Mita_muuta_haluat_kertoa= Eläinlääkäri epäili loppuvaiheessa myös keuhkoissa olevan tulehdusta, koska
viimeiset päivät koira hengitti todella raskaasti. Limakalvot kuivuivat ja ennen lopetuspäivää koira oli myös
nesteytyksessä.
Unita´s Firekiss narttu s.15.12.92
(Tahee Red Dragon ja Haka-Haun Dolce-Duet)
 todettiin diabetes v.2001.
Unita’s B-pentue
(Wyangan Sandpiper – Haka-Haun Dolce Duet)
- yksi kivesvikainen
Unita’s C-pentue
(Wyangan Sandpiper – Haka-Haun Honey-Luck)
- yksi legg perthes
Unita’s Elegant Dragon uros s. 20.8.1992
(Tahee Red Dragon – Haka-Haun Honey Luck)
- todettu jo –99 alkavaa kaihia. Koira ei ole sokeutunut. Kaihin etenemistä on seurattu vuosittaisessa
terveystarkastuksessa. Ei virallista lausuntoa.
Unita’s E -pentue s. 20.8.1992
(Tahee Red Dragon – Haka-Haun Honey Luck)
- yksi lopetettu vesipään vuoksi
- yksi yläpurenta
Unita´s F-pentue s.15.12.92
(Tahee Red Dragon ja Haka-Haun Dolce-Duet)
- uros lopetettu luonnevikaisena, hammaspuutoksia
Unita’s I-pentue
(Lille Regina Swing King – Haka-Haun Dolce-Duet)
- 5 pentua, 2 yläpurentaa, 1 kivesvika, 2 luppakorvaista
Unita’s J-pentue
(Besteba’s Red Ramkota – Unita’s Eternal Flame)
- 3 pentua, 1 vehnäallerginen
Unita’s K-pentue
(Ophelia’s Swing To Top – Haka-Haun Honey-Luck)
- 2 pentua, toisella monipuolinen ruoka-aineallergia
Unita’s Lucky Lad s. 28.6.1996
(Ophelia’s Swing to top – Unita’s Firekiss)
 sairastunut syyskuussa 2003 diabetekseen, lääkitys aloitettu
Unita´s Larrikin FIN 33219/96
- diabetes puhjnnut yli_10_vuotiaana. Koira on ollut nuorempana hieman ylipainoinen. Nyt kuitenkin jo vuosia sopiva.
Hyvässä kunnossa ja erittäin energinen. Alkoi juoda ja pissata erittäin paljon. Ei muita oireita.
15._Miten_diabetesta_on_hoidettu_hoidettiin=
Caninsulin 0,1ml kerran päivässä. Hill´sin v/d eli diabetesruokaa.
17._Mita_muuta_haluat_kertoa= Laria tutkittiin kauan. Diabeteksen
tyypilliset oireet eivät täyty, joten epäiltiin muita sairauksia. Lopulta
kuitenkin saatiin selville sokeritason käyttäytyminen ja diagnosoitiin
alkuvaiheen lievä diabetes. Kokenut el.lääkäri totesi, ettei ole koskaan
tavannut tällaista diabetestapausta. Insuliinilääkitys aloitettiin eilen, joten uusia asioita saattaa vielä ilmetä.
- 8._Silmatarkastustulos= Vanhuuden aiheuttama kaihi molemmissa silmissä.
Tasaiset muutokset.
- Tarkennuksia_muuta= Kastroitu 6-vuotiaana.

Silmasairauksia= Kylla
Korvatulehduksia= Kylla
Ihosairauksia= Kyllä
13._Kerro_tarkemmin= Vanhuudesta johtuva silmänmekanismin
heikkeneminen: silmä reagoi esim. sään vaihteluihin rähmimällä; hämäränäkö
heikentynyt. Korvat ovat puhtaat, mutta koira raapii. Selässä ollut ihottumaa (n.8-vuotiaana), jossa paiseita ja paljon
mustapäitä. Parani lääkekuurilla. Mustapäitä edelleen ihossa. Vanhemmiten turkki ja iho kuivanut, selästä aluskarva
kaljuuntunut. Aloitettiin Viacutan rasvahappo- ja antioksidanttiliuos. Kuukauden jälkeen selviä tuloksia: karva parempi
ja uusi pohjavilla kasvanut. Aluskarvakalju lähes kokonaan kadonnut
- Muuta_mita= Lievä sivuääni sydämessä. Kuuluu rasituksessa. Normaali
sivulöydos vanhalla koiralla.
Epätavallinen diabetes. (Olen täyttänyt diabeteslomakkeen, johon kuvailin
tarkemmin)
20._Laakityksia= Caninsulin 4IU
- koirani jouduttiin lopettamaan 8.4.2010. Syynä eutanasiaan oli todennäköisesti vatsaonteloon revennyt kasvain.
Unita’s N-pentue
(Avocation Arctic Manifest –Ophelia’s Pure Yankee)
- 6 pentua, joista 3 lopetettiin pienenä löysän ruokatorven (mega eso falcus) vuoksi,
- 1 legg perthes
- 1 yläpurenta ja synnynnäinen maksashuntti, johon myös kuoli
Unita's Magic Flame, narttu s. 16.01.1997, fin12186/97
(Avocation Arctic Manifest - Unita's Eternal Flame)
- sairastui diabetekseen 8-10 vuotiaana
- Koiralla juominen lisääntyi pikku hiljaa ollen pari viikkoa ennen diagnoosia todella runsasta. Pissaaminen
tietysti myös lisääntyi. Koira ei enää pystynyt normaalisit pidättämään sitä. Loppuvaiheessa koira läähätti
myös levossa. Tauti diagnosoitiin 23.8.2005
- Insuliinimäärä on vielä hakusessa. Viikon verran katsotaan riittääkö kerran päivässä pistäminen (annoksella
4,5)Ketoaineiden määrä laski parin päivän insuliinilääkityksen jälkeen oikealle tasolle, mutta sokeriarvot ovat
vielä korkeat.Verinäytteet otettiin myös ja niiden tulokset varmistivat sokeritaudin. Maksa- ja munuiasarvot
normaalit. Kun sokeri saadaan tasapainoon neljän viikon kuluttua otetaan uudet verinäytteet, koska jokin veren
(?)viitearvo joka saattaisi viitata cushingin tautiin oli aavistuksen koholla.
Unita’s O-pentue
(Avocation Arctic Manifest – Haka-Haun Honey Luck)
- 3 pentua, 1 yläpurenta
Unita’s Q-pentue
(Teraustralis Jackaroo – Unita’s Little Kiss)
- 5 pentua, joista yhdellä patella luxaatio + dysplasia (B-D), alkava nivelrikko, tutkittu alle vuoden iässä, ei
oireile nyt
Unita´s Querida, synt 4.5.99
(Teraustralis Jackaroo – Unita´s Little Kiss)
- sairastunut diabetekseen vuoden 2006 helmikuussa
Unita’s Victory s. 10.6.2003
(Jaskarin Riakulipoika – Unita’s Little Kiss)
- kivesvika
Unita’s Vision s.19.6.2003
(Jaskarin Riakulipoika – Unita’s Little Kiss)
- kivesvika
Unita´s Whizz Kid, FIN12546/05
(Mumrik av Falchebo – Unita’s Tropicana)
- legg perthes
Vegaran Black Jack s. 20.7.1998 uros FIN32294/98

(Selendia Fire and Ice – Vegaran Auringontyttö)
- oikealla patella luxatio. Erikoistunut eläinlääkäri on rtg-kuvannut sen ja se voidaan mahd. leikata
myöhemminjos ongelmia ilmaantuu.
Vegaran Mercedes Benz
(Tehill’s Check-Mate – Vegaran Clementin)
- Alapurenta
Vegaran White Lady, 6.4.2001 (*)
(Melukylän Guru Kultamuru – Vegaran Blue Angel)
- Diabetes on todettu tänään 17.1.2011 ja on alkanut ilm. noin 1 kk sitten. Juoksu oli harvinaisen voimakas ja sai
lähistöllä olleet urokset sekaisin ja karkailemaan. Kehittyi ensin valeraskaus ja se muuttui diabetekseksen oireiksi, kova
jano ja nälkä ja jatkuva pissahätä ns. ylikierroksilla ja kova läähätys ja hengityksen haju.
15._Miten_diabetesta_on_hoidettu_hoidettiin= Sokeriarvot alkuun yli 40
ja aloitettiin insuliinilla ja ruokavaliolla ja tarkastukset tulossa 2 viikon välein toistaiseksi.
17._Mita_muuta_haluat_kertoa= Rosa ei ole ylipainoinen.
Vegaran –pentue, s. 12.4.2006
(Selendia Fire And Ice – Reimin Another Dream)
- Yhden uroksen luonne liian pehmeä ajoittain.
- Yhdellä uroksella "talvinenä".
Vempulan Cuba Libre, FIN42075/05
(Millwalley Captain Scarlet At Sherex – Vempulan Piparminttu)
- polvet 2/3
- Pekka kärsi koko ikänsä myös eroahdistuksesta, jos jäi yksin esim. sisälle keittiöön, ulisi niin, että sen kuuli noin 20
metrisen pihatien päähän, ja illalla töistä tullessa koira oli aivan käheä. Samoin ulosti ja virtsaili käsittämättömiä määriä,
keittiö, jossa koira oli yksinollessaan, oli käytännössä vuorattu koiranpa**lla ja lattia lainehti. Muutaman kerran joudin
pesemään koko Pekan siksi, että peräpäästä tuli täysin hallitsemattomasti ruikulia ja Pekka sotki tällöin myös itsensä.
Muutoin aivan ihana kainalokoira, mutta eroahdistusta ei saatu kokonaan kuriin missään vaiheessa, kaikki mahdolliset
keinot kokeiltiin, mukaanluettuna DAP.
Vempulan Tarantella, s. 24.2.2006
(Melukylän Jalo Kiwi - Flashstyle´s Step By Step)
- alapurenta
Vempulan P-pentue
(Terriway Tex-Mex-Nette’s World Magic)
- yhdellä uroksella yläpurenta, paljon valkoista rinnassa ja tassuissa
sekä löysät, mutta pystyt korvat
Vempulan L-pentue
(Tehill’s Dual Power-Vempulan Piparminttu)
- Blue&tan narttu lopettu välittömästi syntymän jälkeen, paha kuonohalkio,
muutenkin erittäin pieni pentu.
- 1 napatyrä, leikattu 11/04
Vempulan –pentue, s. 17.9.2006
(Jaskarin Oliver Hawk - Vempulan Simsalabim)
- yksi pentu kuoli parin päivän ikäisenä. Heti syntymän jälkeen kuoli toinen
eloonjääneistä pennuista. Pentuja syntyi myös kuolleena.
- Ainoalla pennulla hormonitoiminta on epänormaalia. Narttu on steriloitu. Vaihtelevaa aggressiivisuutta, ilmeisesti
johtuu kivuista selän alueella. Ainoa narttupentu syntyi erittäin pienikokoisena ja pidettiin
hengissä ihmisen avustamana. Myöhemmin todettiin, että pennulla on kehityshäiriö
selkärangassa, joka vaikuttaa koiran elämään. Koiran luonne on aussille epätyypillinen ja sillä on epänormaali
hormonitoiminta.
- MyohemminIlmenneet_sairaudet= Kehistysvika selkärangassa: lantion seudulla
rustoaukile luutumatta.
- Korvatulehduksia on ollut.

Wandaalin Auringon Lapsi, FIN13146/01
(Selendia Fire And Ice – Vegaran Auringontyttö)
- Diabetes puhjennut 8,5-vuotiaana (9.6.09). Juoksun jälkeen koira meni väsähtäneeksi ja oudoksi, joi paljon. Epäiltiin
märkäkohtua, löytyi diabetes ja nisäkasvaimet. Nisäkasvaimet ilmestyneet juoksun aikana. Diabetesta hoidettiin
diabetes-ruualla ja insuliinipistos 2 x vrk. Chili jouduttiin lopettamaan 23.6.09, insuliiniin ei ollut vastetta.
Whangdoodle Bushmills uros s. 7.10.1994
(Lille Regina Mr Swing King – Ophelia’s Little Gremlin)
- Trigeminal neuritis / diagnoosi kohdassa luki mastitis kallossa. Tämä on englanninkielisen tekstin mukaan
joku auto-immunisairaus. Tauti alkoi kasvojen halvaantumisella, sitten päästä katosivat lihakset. Kaikki allkoi
ensin maksa-arvojen kohoamisella jolloin Jussille määrättiin ”maksaruokaa”. Liekö ollut sitten sattuma, että
seuraavaksi tuli nuo halvausoireet. Ei tunnu lääkäritkään olevan kovin selvillä sairaudesta. Tähän
jälkimmäiseen juttuun määrättiin sitten kortisoonilääkitys, joka lyhyellä aikavälillä hiukan auttoi, mutta ei
sitten kuitenkaan täysin parantanut. Jussi nukutettiin 22.4. 2004 n. 9,5 vuotiaana
Whangdoodle William Grant (M) s. s.7.10.1994
(Ophelia’s Little Gremlin – Lille Regina Mr Swing King)
- HC (epävirallinen, ilmoitetaan omistajan luvalla)
Whangdoodle –pentue, s. 27.7.2006
(Bayjet Mister Blue – Selendia Piece Of Gold)
- Toisella nartuista kaulassa pieni valkoinen laikku.
Whistlerboy, FIN25593/97
(Avocation Skywalker – Railleurs Rainbow)
- kaihi, diabetes 8,5 vuoden iässä, maksasairaus 10,5 vuoden iässä
Wild West´s King Of The Road
(Bluepepper’s Thunder King – Wild West Busy Body)
- Nukleaarinen katarakta: todettu (23.6.2009)
Wildcape’s Black Widow (*)
(Bluepepper’s Bagman – Bluepepper’s Black Mint)
- Poistettu kohtu, epäsäännöllisten juoksujen takia
Wildcape's Jim Beam, FIN41145/06
(Jaskarin Raikulipoika - Dunja Vom Struthwald)
- purentavika ja toinen kives ei laskeutunut
Wildcape's –pentue, s. 6.2.2006
(Bluepepper’s Bagman – Bluepepper’s Black Mint)
- Kahdella pennulla (uros ja narttu) kerran rokotuksen jälkeen allerginen reaktio rokotteesta. Tapaus ei ole uusiutunut
kummallakaan.
Wildcape's –pentue, s. 19.7.2006
(Jaskarin Raikulipoika - Dunja Vom Struthwald)
- Yksi pentu syntyi kuolleena.
-Yhdellä pennulla kolmesta (uros) oli sekä purentavika sekä kivesvika, todettiin jo ennen luovutusta. (ilmoitettu
jalostustoimikunnalle aiemmin).
- Tequila Rosella virtsakiteitä.
Wippee Scrub Aristocrat, SF43425/92
(Reni’s Unik – Top-Knot Goanna-Trap)
- sairasti vuosia kilpirauhasen vajaatoimintaa ja sai siihen lääkkeet, sairaudesta aiheutui myös kuivat silmät.
Wippee Small Talktime, SF43426/92
(Reni’s Unik – Top-Knot Goanna-Trap)
- todettiin aivokasvain, kun oli 14-vuotias
Wippee Sydney or the Bush

(Reni’s Unik – Top-Knot Goanna-Trap)
- Rapsu sairasti epilepsiaa 4-vuotiaasta, pysyi lääkkeillä hyvin hanskassa, todettiin 12-vuotiaana maksan ja pernan
välissä syöpä.
Wippee That´s Moonglow, SF53240/94
(Nette’s Blue Amiko – Top-Knot Goanna Trap)
- todettiin 11-vuotiaana sydämen vajaatoiminta
Wippee Three-Dog Night, SF53242/94
(Nette’s Blue Amiko – Top-Knot Goanna Trap)
- todettiin kasvain mahalaukussa 12-vuotiaana
Wippee Tilly Devine, SF53238/94
(Nette’s Blue Amiko – Top-Knot Goanna-Trap)
- Epilepsia. Sairastui kaksivuotiaana ja sen sairaus oli niin raju, että se jouduttiin lopettamaan jo joskus nelivuotiaana.
Wiora Quixotic Secrets
- Sairastaa vaskuliittia aikaajoin? Kortisonikuuri auttaa ja tauti poistuu, mutta jokin saattaa aina laukaista sen
uudestaan:( Viime syksynä luultavasti ruuanvaihto. Alun perin sen laukaisi Rapies rokotus.
Vitterklippens Cassandra
(Jaskarin All Right – Vitterklippens Ursula)
- katarakta, Ruotsin kennelliiton viralliselta terveystuloslistalta (2009-10-12; katarakt ÖP – veterinär Källberg Maria)
Vitterklippens Glenn
-HC
Vitterklippen’s JohnnieWalker s. 11.11.2003
(Avocation Hot Rod – Isami av Falchebo)
- HC, Ruotsin kennelliiton viralliselta terveystuloslistalta
(2004-12-05: katarakt ÖP – veterinär Bergdahl Ingemar. 2005-06-21: katarakt ÖP måttlig utbredning –
veterinär Burman Gertrud)
Vitterklippens John Silver s.11.11.2003
(Avocation Hot Rod – Isami av Falchebo)
- HC, Ruotsin kennelliiton viralliselta terveystuloslistalta (Klinik Resultat 2005-08-02 Bergdahl Ingemar
katarakt ÖP)
Vitterklippens Rikard Lejonhjärta
(Aussiet Rufus Red – Vitterklippens Röda-Evelina)
- ei-perinnöllinen harmaakaihi (020519 Icke ärftlig katarakt)
Vitterklippens Quach
(Vitterklippens Harlekin – Vitterklippens Blue-Felicia)
- ei-perinnöllinen harmaakaihi
Wohvelin –pentue, s. 28.2.2006
(Avocation Amazing Race – Nemma’s Volare)
- Trichiasis todettu kahdella koiralla, Ambrose ja Aslan.

Ulkomailta:
Omistaja ilmoitti:
Tatong´s Jazz Dancer
(Tatong´s Silver Moondancer – Ibeth Orange Blossom)
- on kuollut syöpään 8,5 v. ikäisenä.
Kasvattaja ilmoitti:

Katonga Blue Bird
(Tatong’s Silver Moondancer – Tatong´s Angel Kiss)
- diabetes
Kopiot silmälausunnoista:
Rebelglen Time Bandit
(Rebelglen Moonlightning – Tineetown Thisisagem)
- HC, kaksi lausuntoa
- Huom. Puolisisarusyhdistelmä koiraan Rebelglen Danny La Rue

