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S U O M E N H E V O S E N  /  L Ä M M I N V E R I S E N  R A V I H E V O S E N

RÖNTGENPÖYTÄKIRJA
J A L O S T U K S E E N  T A R J O T T A V A T  O R I I T

ORIIN NIMI UELN- / REKISTERINUMERO

HOITAVA ELÄINLÄÄKÄRI KLINIKKA

TUTKIMUKSEN AIKA JA PAIKKA

Tarkastettava hevonen vastaa hevospassin tunnistemerkintöjä KYLLÄ EI

ERITYISTÄ HUOMIOITAVAA

Röntgenkuvausohjeet:  
•  Oriin identiteetti varmistetaan klinikan toimesta ennen
 röntgenkuvausta 
•  Röntgenkuvaus suoritetaan korkeintaan vuosi ennen näytte-

lyä, jossa ori arvostellaan  
•  Röntgenkuvat toimitetaan Suomen Hippoksen toimistolle 

Suomen Hippoksen antaman määräajan puitteissa

Suomenhevosoriit:
• Etujalkojen varvasnivelet sivulta kohdistaen vuohiseen, kuva 

rajattava siten että kavion kärki ja nuljuluiden yläkärjet näky-
vät samassa kuvassa (LM, jalka palikalla) 

• Etujalkojen kaviorustot, kuva rajattava siten että koko kavio 
on näkyvissä (AP, jalka palikalla) 

• Takajalkojen vuohisnivelet sivulta kohdistaen vuohiseen, sekä 
viistokuvat vuohisista yläviistosta (LM, DLPM yläviistosta, 
DMPL yläviistosta) 

• Takapolvet sivulta siten että patella on kuvassa näkyvissä 
(LM) 

• Kintereet sisä- ja ulkoviistosta siten, että kalkaneuksen pää ja 
sääriluun yläosa näkyvät kuvissa (DLPM, DMPL)

Lähete ja röntgenkuvat toimitetaan Suomen Hippokseen joko 
sähköpostitse kyseisestä rodusta vastaavan henkilön sähkö-
postiin tai postiosoitteeseen: Suomen Hippos ry, Kasvattajan ja 
omistajan palvelut, Kalkkipellontie 6, 02650 Espoo

HOITAVAN ELÄINLÄÄKÄRIN ALLEKIRJOITUS

NIMENSELVENNYS PAIKKA JA PÄIVÄMÄÄRÄ

Suomen Hippos ry
Kasvattajan ja omistajan palvelut
Kalkkipellontie 6, 02650 ESPOO

Lämminveriset ravihevosoriit: 
• Etujalkojen varvasnivelet sivulta kohdistaen vuohiseen, kuva 

rajattava siten että kavion kärki ja nuljuluiden yläkärjet näky-
vät samassa kuvassa (LM, jalka palikalla)  

• Takajalkojen vuohisnivelet sivulta kohdistaen vuohiseen, sekä 
viistokuvat vuohisista yläviistosta (LM, DLPM yläviistosta, 
DMPL yläviistosta)  

• Etupolvet ulkoviistosta (DLPM)  
• Takapolvet sivulta siten että patella on kuvassa näkyvissä 

(LM)  
• Kintereet sisä- ja ulkoviistosta siten, että kalkaneuksen pää ja 

sääriluun yläosa näkyvät kuvissa (DLPM, DMPL)

Huomioitavaa: 
• Lähete ja röntgenkuvat toimitetaan Suomen Hippokseen ko. 

rodusta vastaavan henkilön sähköpostiin tai postitse. 
• Röntgenkuvien laatuun tulee kiinnittää huomiota. 
• Joka kuvassa on oltava hevosen nimi, kuvauspäivämäärä, 

jalka ja puolimerkki selkeästi näkyvissä. 
• Puutteellisia tai puutteellisesti merkittyjä kuvia ei hyväksytä.
• Röntgenkuvat arvioidaan Hippoksen eläinlääkäreiden toimes-

ta ja viralliset lausunnot annetaan hyväksytyistä oriista. 
• Kuvien mukana toimitetaan täytetty röntgenpöytäkirja, jonka 

allekirjoittaa kuvannut eläinlääkäri



www.hippos.fi

Postiosoite:
Suomen Hippos ry, Kasvattajan ja omistajan

palvelut, Kalkkipellontie 6, 02650 ESPOO

Röntgenkuvausohjeet:  
•  Oriin identiteetti varmistetaan klinikan toimesta ennen
 röntgenkuvausta 
•  Röntgenkuvaus suoritetaan korkeintaan vuosi ennen näytte-

lyä, jossa ori arvostellaan  
•  Röntgenkuvat toimitetaan Suomen Hippoksen toimistolle 

Suomen Hippoksen antaman määräajan puitteissa

Suomenhevosoriit:
• Etujalkojen varvasnivelet sivulta kohdistaen vuohiseen, kuva 

rajattava siten että kavion kärki ja nuljuluiden yläkärjet näky-
vät samassa kuvassa (LM, jalka palikalla) 

• Etujalkojen kaviorustot, kuva rajattava siten että koko kavio 
on näkyvissä (AP, jalka palikalla) 

• Takajalkojen vuohisnivelet sivulta kohdistaen vuohiseen, sekä 
viistokuvat vuohisista yläviistosta (LM, DLPM yläviistosta, 
DMPL yläviistosta) 

• Takapolvet sivulta siten että patella on kuvassa näkyvissä 
(LM) 

• Kintereet sisä- ja ulkoviistosta siten, että kalkaneuksen pää ja 
sääriluun yläosa näkyvät kuvissa (DLPM, DMPL)

Lämminveriset ravihevosoriit: 
• Etujalkojen varvasnivelet sivulta kohdistaen vuohiseen, kuva 

rajattava siten että kavion kärki ja nuljuluiden yläkärjet näky-
vät samassa kuvassa (LM, jalka palikalla)  

• Takajalkojen vuohisnivelet sivulta kohdistaen vuohiseen, sekä 
viistokuvat vuohisista yläviistosta (LM, DLPM yläviistosta, 
DMPL yläviistosta)  

• Etupolvet ulkoviistosta (DLPM)  
• Takapolvet sivulta siten että patella on kuvassa näkyvissä 

(LM)  
• Kintereet sisä- ja ulkoviistosta siten, että kalkaneuksen pää ja 

sääriluun yläosa näkyvät kuvissa (DLPM, DMPL)

Huomioitavaa: 
• Lähete ja röntgenkuvat toimitetaan Suomen Hippokseen ko. 

rodusta vastaavan henkilön sähköpostiin tai postitse. 
• Röntgenkuvien laatuun tulee kiinnittää huomiota. 
• Joka kuvassa on oltava hevosen nimi, kuvauspäivämäärä, 

jalka ja puolimerkki selkeästi näkyvissä. 
• Puutteellisia tai puutteellisesti merkittyjä kuvia ei hyväksytä.
• Röntgenkuvat arvioidaan Hippoksen eläinlääkäreiden toimes-

ta ja viralliset lausunnot annetaan hyväksytyistä oriista. 
• Kuvien mukana toimitetaan täytetty röntgenpöytäkirja, jonka 

allekirjoittaa kuvannut eläinlääkäri

Röntgen (totalt 16 bilder) 
Hästen skall identifieras och röntgenbilder skall markeras per-
manent med hästens namn, plats och datum, och benmärken.

Framben  carpus DLPM snedprojektion, kota och falanger
 lateralprojektion

Bakben  bakkknä lateralprojektion, has snedprojektioner
 (DLPM, DMPL), kota lateralprojektion och 
 snedprojektioner (DLPMO, DMPLO, sk 
 ”Birkelandprojektioner”)

Radiographic examination requirements for 
Standardbred trotter stallions for 
the Studbook in Finland

The horse has to be identified and the radiographs permanently 
marked with the name of the horse, date and place radiographed 
and with leg markings.

16 radiographs shall be taken from the stallion, with following 
projections

Forelimbs  carpus DLPM oblique projection fetlock and 
 phalangeal joints lateromedial projection

Hindlimbs  stifle lateromedial projection hock dorsolateral 
 palmaromedial oblique (DLPMO) and dorso-
 medial palmarolateral obligue (DMPLO) fetlock 
 lateromedial projection, dorsomedial palma-
 rolateral oblique (DMPLO) and dorsolateral 
 palmaromedial oblique (DLPMO), ”Birkeland 
 projections”

RÖNTGENPÖYTÄKIRJA
R Ö N T G E N K U V A U S O H J E E T 

Sähköpostiosoitteet:
www.hippos.fi/yhteystiedot

Kasvattajan ja omistajan palvelut

Lähete ja röntgenkuvat toimitetaan Suomen Hippokseen joko sähköpostitse kyseisestä rodusta
vastaavan henkilön sähköpostiin tai postiosoitteeseen. 

http://www.hippos.fi/yhteystiedot
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