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Hevosen ID S-n-firz
l,

1. Yleiskunto ..s ei huomautettavaa
n pcikkeava

{.Ihc ffei huomautettavaa

2 Palno S.normaali 3. Luonne pnormaali
il ylipaino [Tpoikkeavuudet
n alipaino

E polkkearruudet (esirn, arvet)

ei huomautettavaa
poikkeavuudet

fI pclkkeavuudet
LI-ei huomautettavaa

8. Sydiin ja verenkiertoeliuristö
Auskultaatio vasen 4normaa1l D poikkeavuudet

oitea å6ormaali il pcikkear,'uudet

Kaulalaskimoiden palpaatlo Xel huomautsttavaa
fl poikkeavuudet

9. Hengitfsslimet
Auskultaatio frei huomautettavaa

I poikkeavuudet levossa

fi poikkeavuudet rasituksen jä1keen

Yskän provokaatio flnegatiivinen Hengn§s§yppi Sei huomautettavaa
[] muu

n positiivinen

Endoskopia
4lnormaaii

f) poikkeavuudet

10. Ruoensnletuskenes+ stru ja hempaat

SSlkoinen tutkimus

Muut huomiot

&normaali
D poikkeavuudet

5. LimekalvoU [Gi huomautetta
imusolmukkeet fi poj.kkeavuudet

6. Silmät/
nåköks§

7, Konrat

11. Sukr- ia vtrtsaelimet
ulkoinen tutkimus

12. äernrosto

(normaaii
E poikkeavuudet

tr:i huomautettavaa

I poikkeavuudet

muut havainnot



J -'.lq-1brz
Hevosen ID

13. TTIKI' JA LITNI'NTAELIilI§Tö
Inspektio ja palpaatio a) pää, kauia #rormaali

I poikkeavuudet, epäsymmetrinen

b)seikä,lantio pnormaali
U poikkeavuudet

c) raajat

,e) €{L- oe: efL

vtl ,}L otj rL

d) kaviot {normaalit n symmetria

I poikkeavuudet

14. LTIIIKEET

a) käynti kovalla alustalla
F-suoralla uralla

b) ravi kovalla alustalla
S.*1uoralla uralla

Erympyrällä vasen

€-ympyr"ä11ä oikea

c) ravi pehmeälIä aiustalla
Elsuoralla uralla

E}-ympyrällä vasen

flympyrallä oikea

normaali

&åormaali

I normaali

fl normaali

fl normaaii

n normaali.

n normaali

n poikkeama

n poikkeama

n poikkeama

E poiklteama

n poikkeama

flpoikkeama

n poikkeama

flpoikkeama

n poikkeama

d) laukka pehmeällä alustalla
Fympyräl}ä vasen

Eympyrällä oikea

I normaali

I normaali

Muut huomiot: (mm. iaivutusarkuudet)

ontuminen asteikollå 0 - 5

wutuskokeen reaktiot ravissa



{-H -',|firL
Hevosen I!

16. Lisåtutkimuhset

pu)rrr.ts"rl

I b) uitraääni

I c) rektaalitutkimus

I d) gynekologinen tutkimus

I e) verikokeet

tr fl laäkeainetestaus

D g) rokotusstatus

lh)suun

tri)ajo/ra tsastuskoe

tutki mus suunavaaj alla

I j) muut

[] Kommentit

åRVIOEI{TEENIIEEO SAAI'I'I§f,tr TIEDOIS!Å Jå TEH§CISTÄ flTTKIi{UE§I§TA

ffi*vor.=ra ei ole huomauttamista
joi1la ei asianmukaisella hevosen
hoidolla ole merki§stä aiottuun

) kayttotartoitukseen.

joiiia voi olla merkitystä aisttuun
) kä1,ttötarko itukseen,

jolden vuoksi hevosta ei suosi-
) tel1a aiottuun käyttötarkoitukseen,

joiden merki§stä ei voida arvioida
) tamrin tutkimuksen yhteydess&

il Flevosessa on huomisita (kohdat

I Hevosessa on huamiaita (kohdat

tr Hevosessa on huomioita (kohdat

I Hevosessa on huomioita (kohdat

Kommentteja:

Nimen selvennys

d*rtn /zrhä
Palkka ja aika

"?.q. zo2o Ka.ottfirc4

Eläinlääkärin aliekirjoitus

Ostotarkastus kertoo hevosen tutkimuspäiv?n terveystilantee n tutkituilta osin, ja lausunto perustLlu havaittuihin muutoksiin. Tiiikiva
eläiniäåkari ei pysty antamaan pitävåä ennustetta hevosen tulevaisuuden suorituskyvysta tai myohemmin llmaantuvista ongelmista.
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OSTOTARKASTUS
MYYNTITARKASTUS
VÄKUT]TUS?AR]{ASTUS ru*,i, 1Q 2o 20

YH?EIISTIENOT

Omista,u Nl,n na ko kca Pr,.,n o lyoo- ?€gq?z
0soite/s "E Liisnä fl Ei läsnä

flLasnä il El 1åsnäMyyjä fr Saraa kuin omistaja ä Eri

0staja Puh

0soite/sposti X Lasnä il Ei läsnä

Tarkastusta pyytää

Tiedoi hevosesta antanut

ff omistaja

B omistaja

n myyjä I ostaja

n myyjä [ ostaja r- -,,,,

I{EVO§EH TIEDOT

*r^, Q-},!o litf *rru fftamma f ruuna f] ori

M sr- luettu,\_

Awet ja valkciset karvat punaisella tar nuolella

Lfunn,ayt77'"as7y

,r^, 10'l' 41? rek.nro/iffii s-p- ryry
Polttomerkki Tatuointi

lr\lIIIJ\t)t(r iiI / \lillil) {li ( )'(

lhn r*na-ouai bhoVairi

Merkit:

Pdd lfui'
Runko

Nykyinen käytto I ratsu

vel

vtj or, lttttr'tu ra/?(A r r[tlL!,1tcLtJ4

D r,.uu

Koulutus

tl valjakko

Q kiipailu n harraste Treenistatus

ja sairaushistoria nykyisen omistajan aikana

ftravuri

Suoritustaso

Tuieva kålttö

Hevcsen lääkitys-

Muut tredot, joil1a merkitystä hevosen t.rlevaan käyttöön (esim. hairiokäyttäy§miner

kaan / tuojan allekirloitus


