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Pvm. / 20

OSTOTARKASTUS
MYYNTITARKASTUS
VAKUUTUSTARKASTUS

ELÄINLÄÄKÄRI

seuraaVa siVu 

YHTEYSTIEDOT

HEVOSEN TIEDOT

Omistaja

Nimi

Väri
Arvet ja valkoiset karvat punaisella tai nuolella.

Merkit:

Pää

Runko

Nykyinen käyttö

Koulutus

Hevosen lääkitys- ja sairaushistoria nykyisen omistajan aikana

Muut tiedot, joilla merkitystä hevosen tulevaan käyttöön (esim. häiriökäyttäytyminen)

Asiakkaan / tuojan allekirjoitus

Suoritustaso

TreenistatusTuleva käyttö

 ratsu

 kilpailu

 valjakko

 harraste

 ravuri  muu

vej

vtj

oej

otj

Synt.

Rotu

rek. nro/ ID-merkintä  Siru luettu

 tamma  ruuna  ori

Polttomerkki Tatuointi

Puh. nro

Puh. nro

Osoite/sposti  Läsnä

 Läsnä

 Läsnä

 Ei läsnä

 Ei läsnä

 Ei läsnä

Myyjä  Sama kuin omistaja  Eri

Ostaja

Osoite/sposti

Tarkastusta pyytää  omistaja

 omistaja

 myyjä

 myyjä

 ostaja

 ostaja  muuTiedot hevosesta antanut
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TUTKITTU
EI TUTKITTUKLIININEN TUTKIMUS

ELÄINLÄÄKÄRI

seuraaVa siVu  edelliNeN siVu

1. Yleiskunto 3. Luonne

5. Limakalvot/
 imusolmukkeet

6. Silmät/
 näkökyky

7. Korvat

8. Sydän ja verenkiertoelimistö

9. Hengityselimet

10. Ruoansulatuskanava, suu ja hampaat

11. Suku- ja virtsaelimet

12. Hermosto

4. Iho

Muut huomiot

Endoskopia

Auskultaatio

Auskultaatio

2. Paino ei huomautettavaa  normaali

 ei huomautettavaa

 ei huomautettavaa

 ei huomautettavaa

vasen   normaali

 ei huomautettavaa

 ulkoinen tutkimus

ulkoinen tutkimus

 ei huomautettavaa

 ei huomautettavaa

 poikkeavuudet

muut havainnot

 normaali

 normaali

 poikkeavuudet (esim. arvet)

 normaali

 poikkeavuudet

 normaali
 poikkeava  poikkeavuudet

 poikkeavuudet

 poikkeavuudet

 poikkeavuudet

oikea    normaali

 poikkeavuudet levossa

 poikkeavuudet rasituksen jälkeen

 poikkeavuudet

 poikkeavuudet

 poikkeavuudet

Kaulalaskimoiden palpaatio

Yskän provokaatio Hengitystyyppi

 poikkeavuudet

 negatiivinen  positiivinen  ei huomautettavaa
 muu

 ylipaino
 alipaino

 ei huomautettavaa
 poikkeavuudet

Hevosen ID
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ELÄINLÄÄKÄRI

Hevosen ID

seuraaVa siVu  edelliNeN siVu

13. TUKI- JA LIIKUNTAELIMISTÖ
Inspektio ja palpaatio  normaali

 normaali

 symmetria

 poikkeavuudet

 normaalit

a) pää, kaula

b) selkä, lantio

c) raajat 

vej

d) kaviot

14. LIIKKEET

15. TAIVUTUSKOKEET

Jalka Alaosa
Taivutuskokeen reaktiot ravissa

Yläosa

VE

OE

VT

OT

Muut huomiot: (mm. taivutusarkuudet)

a) käynti kovalla alustalla
 suoralla uralla

b) ravi kovalla alustalla
 suoralla uralla

 ympyrällä vasen

 ympyrällä oikea

c) ravi pehmeällä alustalla

d) laukka pehmeällä alustalla

 suoralla uralla

 ympyrällä vasen

 ympyrällä vasen

 ympyrällä oikea

 ympyrällä oikea

 normaali

 normaali

 normaali

 normaali

 normaali

 normaali

 normaali

 normaali

 normaali

 poikkeama

 poikkeama

 poikkeama

 poikkeama

 poikkeama

 poikkeama

 poikkeama

 poikkeama

 poikkeama

vtj

oej

otj

 poikkeavuudet, epäsymmetrinen

 poikkeavuudet

Ontuminen asteikolla 0 - 5
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ELÄINLÄÄKÄRI

Hevosen ID

 edelliNeN siVu

ARVIO/YHTEENVETO SAADUISTA TIEDOISTA JA TEHDYISTÄ TUTKIMUKSISTA

16. Lisätutkimukset

 Hevosessa ei ole huomauttamista

 a) röntgen

 b) ultraääni

 c) rektaalitutkimus

 d) gynekologinen tutkimus

 e) verikokeet

 f) lääkeainetestaus

 h) suun tutkimus suunavaajalla

 j) muut

 g) rokotusstatus

 Kommentit

 i) ajo / ratsastuskoe

 Hevosessa on huomioita (kohdat )

 Hevosessa on huomioita (kohdat )

 Hevosessa on huomioita (kohdat )

 Hevosessa on huomioita (kohdat )

Kommentteja:

Paikka ja aika Eläinlääkärin allekirjoitus Nimen selvennys

joilla ei asianmukaisella hevosen 
hoidolla ole merkitystä aiottuun 
käyttötarkoitukseen.

joilla voi olla merkitystä aiottuun 
käyttötarkoitukseen.

joiden vuoksi hevosta ei suosi-
tella aiottuun käyttötarkoitukseen.

joiden merkitystä ei voida arvioida 
tämän tutkimuksen yhteydessä.

Ostotarkastus kertoo hevosen tutkimuspäivän terveystilanteen tutkituilta osin, ja lausunto perustuu havaittuihin muutoksiin. Tutkiva 
eläinlääkäri ei pysty antamaan pitävää ennustetta hevosen tulevaisuuden suorituskyvystä tai myöhemmin ilmaantuvista ongelmista.


	OSTOTARKASTUS: Off
	MYYNTITARKASTUS: On
	Omistaja: JOKIKUNNAN TILA OY
	Osoitesposti: TUULENSUUNKUJA 20, 03430 JOKIKUNTA
	Läsnä: Off
	Ei läsnä: On
	undefined: SANNA KIISKI
	Sama kuin omistaja: Off
	Eri: On
	Läsnä_2: On
	Ei läsnä_2: Off
	Ostaja: 
	Puh nro_2: 
	Osoitesposti_2: 
	Läsnä_3: Off
	Ei läsnä_3: Off
	omistaja: Off
	myyjä: Off
	ostaja: Off
	omistaja_2: Off
	myyjä_2: Off
	ostaja_2: Off
	muu: Off
	undefined_2: 
	Nimi:  IGNACIO
	Rotu:  lämminverinen
	tamma: Off
	ruuna: Off
	ori: On
	Synt: 7.6.2019
	rek nro IDmerkintä: mikrosiru: 246000026020846
	Väri: Mustanruunikko
	Pää: tähti, hieman sekakarvoja
	Runko: 
	Siru luettu: On
	vej: takakorkea matala vuohissu
	oej: 
	vtj: takakorkea matala vuohissu
	otj: ulkokorkea vuohissukka, jos
	ratsu: Off
	valjakko: Off
	ravuri: On
	muu_2: Off
	undefined_4: 
	Koulutus:  
	Suoritustaso: 
	kilpailu: On
	harraste: Off
	Hevosen ID: 246000026020846
	normaali: On
	poikkeavuudet: Off
	undefined_5: 
	ei huomautettavaa: On
	poikkeava: Off
	ei huomautettavaa_2: On
	normaali_2: On
	ylipaino: Off
	alipaino: Off
	poikkeavuudet esim arvet: Off
	undefined_6: 
	undefined_7: 
	ei huomautettavaa_3: On
	poikkeavuudet_2: Off
	ei huomautettavaa_4: On
	poikkeavuudet_3: Off
	ei huomautettavaa_5: On
	poikkeavuudet_4: Off
	undefined_8: 
	undefined_9: 
	undefined_10: 
	normaali_3: On
	normaali_4: On
	poikkeavuudet_5: Off
	poikkeavuudet_6: Off
	1: 
	2: 
	ei huomautettavaa_6: On
	poikkeavuudet_7: Off
	undefined_11: 
	undefined_12: 
	ei huomautettavaa_7: On
	poikkeavuudet levossa: Off
	poikkeavuudet rasituksen jälkeen: Off
	undefined_13: 
	negatiivinen: On
	positiivinen: Off
	ei huomautettavaa_8: On
	normaali_5: Off
	poikkeavuudet_8: Off
	undefined_14: 
	muu_3: Off
	undefined_15: 
	ulkoinen tutkimus: On
	normaali_6: On
	poikkeavuudet_9: Off
	undefined_16: 
	undefined_17: vasen kives ei ole tunnettavissa nivusalueella
	normaali_7: Off
	poikkeavuudet_10: On
	ei huomautettavaa_9: On
	poikkeavuudet_11: Off
	undefined_18: 
	undefined_19: 
	muut havainnot: 
	Hevosen ID_2: 246000026020846
	normaali_8: On
	poikkeavuudet epäsymmetrinen: Off
	undefined_21: 
	undefined_22: 
	normaali_9: On
	poikkeavuudet_12: Off
	undefined_23: 
	undefined_24: 
	normaalit: On
	symmetria: On
	undefined_25: symmetriset
	poikkeavuudet_13: Off
	suoralla uralla: On
	suoralla uralla_2: On
	ympyrällä vasen: Off
	ympyrällä oikea: Off
	suoralla uralla_3: Off
	ympyrällä vasen_2: Off
	ympyrällä oikea_2: Off
	ympyrällä vasen_3: Off
	ympyrällä oikea_3: Off
	normaali_10: On
	normaali_11: On
	normaali_12: Off
	normaali_13: Off
	normaali_14: Off
	normaali_15: Off
	normaali_16: Off
	normaali_17: Off
	normaali_18: Off
	AlaosaVE: 
	YläosaVE: 
	AlaosaOE: 
	YläosaOE: 
	AlaosaVT: 
	YläosaVT: 
	AlaosaOT: 
	YläosaOT: 
	undefined_26: 
	undefined_27: 
	poikkeama: Off
	poikkeama_2: Off
	poikkeama_3: Off
	poikkeama_4: Off
	poikkeama_5: Off
	poikkeama_6: Off
	poikkeama_7: Off
	poikkeama_8: Off
	poikkeama_9: Off
	1_3: 
	2_3: 
	3: 
	1_4: 
	2_4: 
	3_2: 
	1_5: 
	2_5: 
	Hevosen ID_3: 246000026020846
	Lisätutkimukset: erillinen röntgenlausunto
	Röntgen: On
	Ultraääni: Off
	Rektaalitutkimus: Off
	Gynekologinen tutkimus: Off
	Verikokeet: Off
	Lääkeainetestaus: Off
	Rokotusstatus: Off
	Suun tutkimus suunavaajalla: Off
	Ajo  ratsastuskoe: Off
	Muut: Off
	undefined_29: 
	undefined_30: 
	undefined_31: 
	undefined_32: 
	undefined_33: 
	undefined_34: 
	undefined_35: 
	undefined_36: 
	Kommentit: Off
	Hevosessa ei ole huomauttamista: Off
	Hevosessa on huomioita kohdat: On
	Hevosessa on huomioita kohdat_2: Off
	Hevosessa on huomioita kohdat_3: Off
	Hevosessa on huomioita kohdat_4: Off
	undefined_39: 
	undefined_40: 
	undefined_41: 
	undefined_42: 
	Kommentteja 1: Piilokives
	Paikka ja aika: 8.9.2020
	Nimen selvennys: Anne Sjöholm
	VAKUUTUSTARKASTUS: Off
	Puh nro: 0500124580
	pvm: 2
	kuukausi: 9
	vuosi: 20
	siirry seuraavalle sivulle: 
	undefined_37: 
	Text2: 
	Text3: 
	Treenistatus:  
	Hevosen lääkitys ja sairaushistoria nykyisen omistajan aikana 2: 
	Muut tiedot joilla merkitystä hevosen tulevaan käyttöön esim häiriökäyttäytyminen 2:  
	1_2: 
	vej_2: normaali
	oej_2: normaali
	Muut huomiot mm taivutusarkuudet 1: 
	vej_2 1: 
	oej_2 01: 
	vtj_2 001: normaali
	vtj_002: 
	otj_2 000: normaali
	otj_2 0001: 


