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Jos koiran ihosairautta on hoidettu allergia- tai atopialääkityksellä, 

mainitse millä: (Tiibetinspanieli)

• Apoquel ja Cytopoint. Molemmat auttaa heti. Cytopointin vaikutus kestää kuukausia.

• Ei koska koiralla kortisoni IBD sairauteen. Tällä kutina pysyy myös aisoissa.



Jos koiralla on todettu irtopala (osteokondroosi) ja/tai nivelrikko, 

mainitse kumpi on kyseessä ja missä nivelessä: (Tiibetinspanieli)

• Nivelrikko, vasemmassa reisiluun/lonkkaluun päässä sekä etujalan ranteissa.

• Lievä-asteinen nivelrikko polvinivelessä, jossa oli luksaatio. Tehty korjausleikkaus ja tällä hetkellä 

ei oireita eikä lääkitystarvetta.

• Löysät nivelet ja polvilumpio sijoilaan



Voit halutessasi kertoa tarkemmin koiran tuki- ja liikuntaelimistön 

terveydestä: (Tiibetinspanieli)

• Koira ei oireile, patellaluksaatio 2/0

• Oikeeton, patellaluksaatio 1/1

• Patellaluksaatio toisessa takajalassa, ei vaatinut ainakaan vielä toimenpiteitä (lievä).

• Juostessa koirapuistossa meni 2 eri kertaa ristiside samasta jalasta,mutta parani levolla.

• Välilevytyrä rintarangassa. Seurauksena takajalkojen halvaantuminen. Vaati leikkaushoitoa.

Lisäksi todettu patellaluksastio (0,5) ja alkava nivelrikko

• Koiralla on 2/2polvet (polvipaneelin lausunto)



Lisätietoja, esim. miten sterilointi/kastrointi vaikutti koiran 

käyttäytymiseen: (Tiibetinspanieli)

• Ei vaikuttanut mitenkään.

• Koiraa voi pitää irti melkeinpä missä vain. Kuuntelee hyvin käskyjä.

• Uros ei enää stressaannu eikä edes huomaa nartun juoksuja

• Pieni muotoinen karkailu mökillä loppui

• Ei huomattavia muutoksia käytöksessä

• Ruokahalu kasvanut

• Koiran mieliala parani, kun juoksuista päästiin. Ne ottivat aika koville.

• Ei vaikutusta.

• Ei mitenkään.

• Ei mitenkään.

• Ei mitenkään.

• Ei mitenkään.



Lisätietoja, esim. miten sterilointi/kastrointi vaikutti koiran 

käyttäytymiseen: (Tiibetinspanieli)

• Aggressiivisuus lauman muita koiria kohtaan valeraskausaikana jäi pois, sisämerkkailu väheni.

• Ajoittaisia satunnaisia pelkotiloja, joita ei esiintynyt ennen sterilointia.

• Ei juuri lainkaan, jonkin verran on viimeisen puolen vuoden aikana alkanut reagoida ääniin, 

mutta voi johtua myös laumasta. Ääniarkuutta ei ole koskaan aiemmin ollut.

• Tuli hieman arkuutta.



Voit halutessasi kuvailla tarkemmin koiran käytösongelmaa: 

(Tiibetinspanieli)

• Uudet ihmiset ovat jänniä, eikä koira halua että silitetään, vaan poistuu häntä koipien välissä karkuun. 
Toiset koirat ovat hihnassa ollessa ongelma niin kauan kunnes pääsee haistelemaan, jolloin koiran 
käytös rauhoittuu.

• Ei tule toimeen vieraiden koirien kanssa, koska kaksi kertaa käynyt koira kiinni. Pelkää miehiä ja 
saattaa purra mikäli kokee tilanteen uhkaavaksi.

• Haukkuu herkästi eri äänille, mutta haukahtaa yleensä muutaman kerran. Ei ole haitannut kerrostalossa 
asumista.

• Koira on ollut alusta asti pelokas ja arka. Pelkää ihmisiä, pelkää pantaa, valjaita, kynsienleikkuuta niin 
että pissaa alleen, uusia tilanteita, käy toisten koirien kimppuun pelkästään sen takia jos ovikello soi tai 
aidan takana kulkee ihmisiä tai koiria, hermorakenne todella surkea

• Koira puree jos yrität leikata kynsiä, pestä tai kuivata.
Koira murisee ja yrittää purra jos komennat tai pyydät siirtymään.

• Ei tykännyt kosketuksesta. välillä sai rapsuttaa, mutta toisaalta et.

• Ei tykännyt toisista koirista eikä kaikista ihmisistä.

• Ei viihdy erossa ihmisistä yksistään.

• Reaktiivinen, puree herkästi, rähisee vastaantulijoille.

• Narttujen juoksujen perään liiankin paljon lenkillä, astuu lauman muita uroksia



Voit halutessasi kuvailla tarkemmin koiran käytösongelmaa: 

(Tiibetinspanieli)

• Astuu muita laumassa ja kovasti narttujen hajujen perään

• haukkui/ulisi jos oli pitkään yksin, ei aina

• Ulina alkaa suden ulinan kaltaisella ääntelyllä ja muuttuu "rääkymiseksi". Näiden ulinakohtausten 
aikana koiraan saattaa istua kivellä tai oven takana ja sitä on vaikea saada lopettamaan huuto

• Ei sopeudu helposti uusiin tilanteisiin eli reagoi muutoksiin haukkumalla ja menemällä piiloon. 
Vaatii paljon aikaa, että pääsee tilanteista ylitse. Tästä syystä tämän koiran kohdalla arki on 
varsin strukturoitua ja uusia ärsykkeitä koetetaan ottaa rajattu määrä säännöllisesti.

• Koirassa kaksi puolta, äärimmäisen lempeä ja rakastettava, mutta se myös osoittaa 
aggressiivisuutta hoitotoimenpiteissä ja joskus muita lauman jäseniä kohtaan. Ääniarkuus.
Ongelmat eivät ole jokapäiväisiä, ja ilmenneet vanhemmiten, ei alle 5-vuotiaana.

• Ääniarkuus

• Dominoiva, ei tule toimeen oman lauman muiden urosten kanssa, vieraita uroksia kohtaan ei 
osoita dominointia.  Merkkailee jonkin verran, muuten sisäsiisti.

• Koira jännittää autoilua ja ulos lähtemistä. Muutoin reipas.



Lisätietoja: (Tiibetinspanieli)

• noin 16 vuotiaana kuulo mennyt, joitakin kouristuskohtauksia

• Koira on saanut kaksi epilepsiakohtauksen tyyppistä kohtausta, yhden 2-vuotiaana ja toisen 

tasan kahden vuoden kuluttua 4-vuotiaana nukkuessaan auringossa. Epilepsiasta ei ole 

diagnoosia, mutta katson sillä olevan epilepsia.



Lisätietoja: (Tiibetinspanieli)



Lisätietoja: (Tiibetinspanieli)



Lisätietoja: (Tiibetinspanieli)

• Tähystyksessä otetut koepalat 2019 varmisti IBD diagnoosin.



Mihin vaivaan antibiootti määrättiin? (Tiibetinspanieli)

• Korvatulehdukseen

• Virtsatietulehdukseen

• Haljenneen hampaan poiston jälkeen kipulääke/antibioottikuuri kolmen päivän ajan

• Märkäkohtuun.

• Suolistotulehdukseen.

• Virtsatientulehdus

• Kannuskynsi repesi ja se jouduttiin poistamaan

• IBD, Tylosin suolistoantibiootti

• Kennelyskään

• Ihotulehdukseen

• Virtsatietulehdus joka johtui mäyräkoirahalvauksen aiheuttamasta virtsaamisvaikeudesta

• Kohtutulehduksesta johtuneen sterilisoinnin vuoksi.

• Suolistotulehdus.

• Nisäkasvaimen poiston jälkeen.



Mihin vaivaan antibiootti määrättiin? (Tiibetinspanieli)

• Synnytyksen jälkeen, pitkittyneeseen jälkivuotoon. Pentue oli suuri, jälkeisiä ja useampiakin 

sisälle.

• Nisäkasvaimen leikkauksen jälkeen.

• Haavanhoito

• Ripuli

• Korvatulehdukseen

• Hyvänlaatuisen kasvaimenpoistoleikkauksen jälkeen



21. Lisätietoja, tarkennuksia ja huomautuksia (Tiibetinspanieli)

• Tämä koira on ollut loistava jalostusnarttu, ja se steriloitiin viimeisen pentueensa syntymän yhteydessä 
kaska päädyttiin sektioon pentujen poikkeuksellisen runsaan lukumäärän vuoksi.
Narttu synnytti viimeissä pentueessaan 9 pentua, joka on historian suurin Tiibetinspanieli pentue. Kohtu 
ei mahtunut supistumaan, joten päädyttiin sektioon.  Narttu on poikkeuksellisen hyvä emo.

• Koira on jouduttu kerran sektioimaan, kohdun kiertymän vuoksi, muut synnytykset normaaleja.

• Narttu on kerran astutettu, mutta ei tullut silloin kantavaksi.

• Uroskoira lihosi kastronnoin jälkeen. Syy miksi päädyimme eutanasiaan oli toistuvat anaalirauhas-
vaivat sekä koiran takapää ns. petti, olisi vaatinut paljon kuntoutusta ja ikää oli kuitenkin jo 11v.

• Koira kuoli 1,5vuotiaana jäätyään auton alle.

• Koira ontui lyhytaikaisesti törmättyään auton kanssa. Röntgenissä todettiin että on saanut osumaa 
takaosaan, mutta ei murtumaa. Parani lääkkeillä ja hyppykiellolla + levolla.
Noin puoli vuotta ennen eutanasiaa toinen silmä alkoi pullistua ulospäin ja lääkärintarkastuksessa se 
todettiin kasvaimeksi, ilmeisesti päässä.

• Fyysisesti terve kyllä mutta ei henkisesti

• Fyysisesti erittäin terve, henkisesti ei todellakaan sitä mitä odotettiin. Agressiivisuus vaikeuttaa joka 
päiväistä elämää suunnattomasti



21. Lisätietoja, tarkennuksia ja huomautuksia (Tiibetinspanieli)

• Agressiivisuus ja vieraiden ihmisten pureminen on ainoa ongelma, ei sairauksia

• Koira kuoli keisarileikkauksen komplikaatioihin.

• Kasvaimen ilmestymisen jälkeen meni 6kk niin koira kuoli.

• Herkkä vatsa, oksentelu, ripuli kaikki yleisiä vaivoja.

• Suolistotulehduksia ja veriripuleita, syynä välillä ruoka ja välillä stressi.

• Ruoka-allergiaa, atopia epäily sekä suolistosairaus(IBD)

• Koira kuollut 2013

• Ruokavalion avulla koirani eli odotettua pitempään.

• Einari on vasta 6kk ikäinen

• Koiran sairaudet alkoivat vasta täytettyään 10 vuotta. Sitä ennen täysin terve

• pahimmat olivat suun terveyteen liittyvät ongelmat, paradontiitti todettiin noin 4-5 vuotiaana

• Koira oli pitkän elämän. Oli täydell i nen jalostuskoira sekä perhekoira. En olisi voinut toivoa 
parempaa??

• 27.4.2019 Polvilumpioluksaatio 0/0



21. Lisätietoja, tarkennuksia ja huomautuksia (Tiibetinspanieli)

• Pentutarkastuksessa eläinlääkäri todennut tasapurennan. Tasapurenta on kuitenkin korjaantunut 
lieväksi alapurennaksi kuten kuuluu olla kasvun myötä.
Hammaspuutos on alahampaissa,niitä on 5,kun 6 kuuluisi olla. Hampaat kuitenkin hyvässä rivissä.

• Koiran hampaat ovat pienikokoiset ja purenta avoin, kieli pyrkii työntymään hampaiden väliin.

• Koira on sairastanut 3-vuotiaana voimakkaan gastroenteriitin, joka kesti n. 3 kuukautta. Syy ei koskaan 
selvinnyt tutkimuksista huolimatta. Sen jälkeen koira on ollut jonkin verran herkkävatsainen.
Ääniarkuuden vuoksi koiraa ei ole käytetty jalostukseen.

• Epileptiset kohtaukset ovat olleet täydellinen yllätys, koska se on oma kasvatti neljännessä polvessa. 
Tosin koiralla oli pikkupentuiässä 3-6-viikkoisena voimakas hengitystietulehdus, johon se sai 
useamman antibioottikuurin, ja sillä epäiltiin ahdassieraimisuutta, mutta sitä sillä ei ole ollut. Sieraimet 
ovat suuret ja koira on erittäin liikunnallinen ja hengitys aina vaivatonta. Epileptisten kohtausten vuoksi 
koiraa ei ole käytetty jalostukseen.

• Koira reagoi herkästi esimerkiksi suihkuveden lämmön tilapäiseen laskuun, kynsien leikkaaminen on
sille myös hyvin pelottavaa, koska sen tassut ovat hyvin herkät. Kampaaminen tulee hoitaa lempeästi. 
Ihon tuntoaisti mielestäni erittäin herkkä.

• Ei tule toimeen pentueveljensä kanssa, puolustaa itseään voimakkaasti, mutta tulee toimeen 
vanhemman uroksen kanssa. Merkkailee jonkin verran usean uroksen laumassa, muuten sisäsiisti.
Helppo ja oppivainen, mutta isokokoinen ja raskas.



21. Lisätietoja, tarkennuksia ja huomautuksia (Tiibetinspanieli)

• Koira on muutoin terve ja hyväkuntoinen 11 vuotias tällä hetkellä, rodulla äärimmäisen 

harvinainen SLO ilmeni 8 vuotiaana mihin on jatkuva atopica lääkitys.

• Koira eli 19-vuotiaaksi. Sillä ei ollut mitään sairauksia koko elämänsä aikana, paitsi muutama 

ripuli. Kun se oli 17-vuotias, jotkut ihmiset luulivat sitä pentukoiraksi!


