Tarkastettava hevonen vastaa hevospassin tunnistemerkintöjä: Kyllä ___ / Ei ___
Tarkastettavan hevosen mikrosiru on tarkastettu ja se vastaa hevospassin
mikrosirunumeroa: Kyllä ___/ Ei ___

Röntgenkuvauskohteet:
-

Etujalkojen varvasnivelet sivulta kohdistaen vuohiseen, kuva rajattava siten, että kavion
kärki ja nuljuluiden yläkärjet näkyvät samassa kuvassa (LM, jalka palikalla)
Takajalkojen varvasnivelet sivulta kohdistaen vuohiseen, kuva rajattava siten, että
kavionivelen yläosa ja nuljuluiden yläkärjet näkyvät samassa kuvassa (LM)
Kintereet sisä- ja ulkoviistosta siten, että kalkaneuksen pää ja sääriluun yläosa näkyvät
kuvassa (DLPM; DMPL)
Takapolvet sivulta ja edestä siten, että patella on kuvassa näkyvissä (LM;Ca-Cr)

Hampaiden tarkastus suunavaajalla ja lampulla:
Hampaiden lukumäärä (ylimääräiset hampaat/hammaspuutokset)
Normaali
Poikkeava:

Etuhampaiden purenta
normaali


yläpurenta


Poskihampaiden merkittävät purentaviat
Ei
Kyllä:

alapurenta


_____________

muut poikkeamat
________________________________
________________________

Hammaspuutoksen kyseessä ollessa tulee ori röntgenkuvata ja toimittaa lausunto Hippokseen.
Traumaperäisistä hammasmuutoksista tulee myös toimittaa todistus. Lausunnon/todistuksen
puuttuessa tilanne käsitellään näyttelypaikalla puuttuvana hampaana.

___
Paikka ja pvm

Eläinlääkärin allekirjoitus ja leima

Toimitus digitaalisten röntgenkuvien kanssa 6.2.2022 mennessä:
rtg@hippos.fi (aiheeksi oriin nimi ja UELN) tai Suomen Hippos ry/Sanna Uotila, Kalkkipellontie 6,
02650 Espoo

puolimerkki selkeästi näkyvissä. Puutteellisia tai
puutteellisesti merkittyjä kuvia ei voida
hyväksyä. Kuvat voivat olla korkeintaan 12
kuukautta vanhat.

Röntgenkuvauksen yhteydessä oriin etu- ja
poskihampaiden
purenta
tulee
tarkastaa
suunavaajan ja lampun avulla. Kuvauksen
yhteydessä eläinlääkäri täyttää lähetteen, joka
palautetaan kuvien kanssa Suomen Hippokseen.

Ulkomaiset röntgenkuvat hyväksytään muista
EU-maista sekä Norjasta ja Sveitsistä. Ulkomaisia
kuvia
koskevat
samat
laatuja
merkintävaatimukset kuin Suomessa otettuja
kuvia. Ulkomaisten kuvien merkinnät tulee tehdä
englanniksi, saksaksi tai ruotsiksi.

osoitteesta

Röntgenkuvat
analysoidaan
Hippoksen
eläinlääkäreiden toimesta ja viralliset lausunnot
annetaan hyväksytyistä oriista.

(kaikki epänormaalit löydökset kirjataan ylös):
- etuhampaiden ylä- tai alapurenta
(yli puolen hampaan mitta), voi olla
voimakkaana hylkäävä löydös
- poskihampaiden voimakas ylä- tai
alapurenta,
hammasrivistön
siirtymät tai puuttuvat hampaat
kirjataan ylös
- Kitalakihalkio, hylkäävä löydös
- hammaspuutokset
(tarvittaessa
röntgenkuvaus)

Kuvat tulee toimittaa analysoitavaksi viimeistään
6.2.2022. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen
palautettujen kuvien perusteella hylättyjen oriiden
testimaksua ei palauteta.

Lähetteitä
on
tulostettavissa
www.hippos.fi > Ratsuoripäivät 2022

Kuvien
analysointimaksu
on
50
€.
Analysointimaksu laskutetaan ja maksetaan ennen
röntgenlausunnon
valmistumista.
Analysointimaksua ei palauteta vaikka ori ei
osallistuisi Oripäiville.
Kuvien toimitus
Kuvanneen
eläinlääkärin
täyttämä
röntgenkuvauspöytäkirja ja röntgenkuvat laitetaan
osoitteeseen:
rtg@hippos.fi

-

-

-

Kaikki
varvasnivelet
sivulta
kohdistaen
vuohiseen,
kuva
rajattava siten, että kavion kärki ja
nuljuluiden
yläkärjet
näkyvät
samassa
kuvassa
(LM, jalka
palikalla)
Kintereet sisä- ja ulkoviistosta
siten, että kalkaneuksen pää ja
sääriluun yläosa näkyvät kuvassa
(DLPM; DMPL)
Takapolvet sivulta ja edestä siten,
että patella on kuvassa näkyvissä
(LM; DP)

Röntgenkuvat
toimitetaan
sähköisessä
muodossa. Huom! Ainoastaan pyydetyt kuvat
toimitetaan. Pyydämme kiinnittämään huomiota
röntgenkuvien laatuun. Joka kuvassa on oltava
hevosen nimi, kuvauspäivämäärä, jalka ja

Huom! Sähköpostin aiheeksi oriin nimi ja UELN

Lisätietoja:
Suomen Hippos ry
Sanna Uotila, sanna.uotila@hippos.fi
tai p. 020 760 5257

