
PROV BLANKETT
Genetisk forskning hos hundar

1-3 ml EDTA blod

Läs mera på  www.koirangeenit.fi
Följ oss i Facebook!

www.facebook.com/koirangeenit

Information om hunden
Officiella namn

Ras

Registreringnummer Microchipnummer Kollad

 ja           nej

Födelsedag
                   Dag        Månad         År 

Kön (kryssa)

  tik           hane

Steriliserad/kastrerad (kryssa)

 ja           nej

Har hunden något av följande? Kryssa

 Neurologisk sjukdom

 Benstomme eller muskel sjukdom

 Hjärtasjukdom

 Luftväg- eller lungsjukdom

 Ögon sjukdom

 Mun- eller tandsjukdom

 Matsmältningkanalsjukdom

 Lever- eller gallblåsasjukdom

 Njur- eller urinvägsjukdom

 Pankreassjukdom

 Tumör

 Hud- eller öronsjukdom

 Metabolisk eller hormonal sjukdom

 Allergi eller autoimmun sjukdom

 Reproduktion sjukdom

 Uppträdandeproblem

 Annan sjukdom, viken? 

Här kan du berättä mer om din hunds sjukdom/symptom (t.ex. exakt diagnos/hur var hunden diagnostiserats, när 
symptom märktes)

Har hundens nära släktingar ovan nämda sjukdomar? Vilka?

Provtagarens namn Veterinärnummer/titel Underskrift

Ägarens kontaktinformation
Namn E-post

Address Telefon

Postnummer Ort Land

Forskningsgruppen uppmuntrar till öppenhet och till ett ärligt utbyte av information för rasens och hundamas hälsa! 
Ger ni lov att överlåta hundens sjukdomshistoria och eventuella genetiska testresultat (gäller hundarna i Finland)
Från forskningsgruppen till rasklubben  Ja    Nej
Från forskningsgruppen till uppfödaren  Ja  Nej
Från veterinärstationen till forskningsgruppen   Ja  Nej

Vi behandlar alla givna information konfidentiellt. Hundens och ägarens information sparas i en skyddad databas. Hundens 
prov kan användas i flera genetiska forskning projekter och delats med partner.

Underskrift Ort och datum

Provet sänds omedelbart som vanlig postförsändelse i rumstemperatur till adresset nedan. Om provet kan inte postas 
omedelbart, bör man förvara det i kulskåp tills postning är möjligt.

Lähetysosoite:
Lohis forskningsgrupp
Biomedicum Helsinki, huone B310a 
Haartmaninkatu 8, 00290 Helsinki, Finland

http://www.koirangeenit.fi/
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