
 

ELÄINLÄÄKÄRIPÖYTÄKIRJAN LIITE                Shetlanninponioriit 

 

ORIIN NIMI    UELN    

ELÄINLÄÄKÄRI       

 

DNA-näyte otettu tarkastuksen yhteydessä  kyllä  ei  

Mikrosirutettu tarkastuksen yhteydessä  kyllä  ei  

 

Arvostelu suoritetaan tutkimushetken eläinlääketieteellisten löydösten perusteella ilman erikoislaitteiden apua. 

Mikäli ponin luonne ei salli sen täydellistä tutkimista, ponia ei pidä hyväksyä. Mikäli ponia epäillään lääkityn, se tulee 

testata veri-/virtsanäytteellä. 

 

Omistaja täyttää: 

Tiedossani ei ole, että ponille olisi suoritettu korjaavaa kirurgiaa ennen tarkastusta tai että poni olisi 

käyttäytymiseen vaikuttavan tai kipua poistavan lääkityksen tai aineen alainen tutkimuksen aikana. 

        

Omistajan allekirjoitus, paikka ja päivämäärä 

 

Oriiden yleisen eläinlääkärintarkastuksen liitteenä tarkastettavat terveysominaisuudet: 

Ponilla ei ole havaittavissa kliinisiä merkkejä seuraavista perinnöllisistä sairauksista tai vioista: 

 

Hampaat Yläpurentaa on sallittu enintään 25 % siten, että keskimmäisten etuhampaiden 

pinnasta vähintään ¾ tulee olla kontaktissa keskenään. Alapurenta ei ole hyväksytty. 

Kaikkien kuuden ylä- ja alaetuhampaan tulee olla normaaliasennossa. Kaikki 

epänormaalissa tai kiertyneessä asennossa olevat hampaat aiheuttavat hylkäyksen.  

Tutkimushetkellä pään tulee olla normaaliasennossa, ei nostettuna ylöspäin. 

  e.h. Poikkeavuudet 

       

       

        

Kaihi Täydellinen, molemminpuoleinen linssin samentuma ei ole hyväksyttävä.  Silmät pitää 

tutkia pimennetyssä huoneessa oftalmoskooppia käyttäen. Mikäli eläinlääkäri arvelee 

ponilla olevan kaihia, voi omistaja omalla kustannuksellaan viedä ponin 

silmäsairauksien asiantuntijaeläinlääkärin tutkittavaksi. 

  e.h. Poikkeavuudet 

       

       

        

Kesäihottuma  Jos ponissa näkyy merkkejä kesäihottumasta, sitä ei saa hyväksyä. Jouhilisäkkeiden 

käyttö on kielletty.  

  e.h. Poikkeavuudet 

       

       

      



 

Sukuelimet Molempien kivesten tulee olla normaalit ja yhteneväiset muodoltaan, 

koostumukseltaan sekä kooltaan. Koon ja sijainnin tulee olla ikään nähden normaali. 

Molempien kivesten pitää olla laskeutuneena kivespusseissa. Kiertynyt kives pitää 

mainita, mutta se ei aiheuta hylkäämistä. 

  e.h. Poikkeavuudet 

       

       

        

Jalat Takapolvi pitää tutkia sekä painon ollessa jalalla, että jalan ollessa ilmassa 

polvilumpion lateraalisen luksaation ja polvilumpion hakautumisen varalta.  Kaikki 

luksaatioasteet ovat hylkääviä. Nivelten täyttymiseen tulee suhtautua vakavasti. 

Vuohisnivelen tai alanivelten subluksaatio tai ylänivelten luksaatio aiheuttaa 

hylkäämisen. Kavioiden tulee olla vahvat, oikean muotoiset eikä liiallisesti vuollut. 

Korjaava kengitys ei ole sallittua.  

  e.h. Poikkeavuudet 

       

       

        

Liikkeet Liikkeiden pitää olla puhtaat ja suorat. Erityistä huomiota tulee kiinnittää jalkojen 

nivelten toimintaan ja poikkeavuudet takapolven, kintereen tai vuohisen toiminnassa 

tulee tuomita vakavasti. Käynti ja raviliikkeet tulee tutkia kovalla, tasaisella pinnalla 

suoralla linjalla sekä pienillä ympyröillä molempiin suuntiin.  

  e.h. Poikkeavuudet 

       

       

        

Tyrät  Merkit napatyrästä ja nivustyrästä ovat hylkääviä virheitä. 

  e.h. Poikkeavuudet 

       

       

        

      HYVÄKSYTTY: ____________  

Muut huomautukset: 

        

        

 

        

Eläinlääkärin allekirjoitus, paikka ja päivämäärä 


