HD-röntgen inom PawPeds hälsoprogram
Deltagade klubbar: se http://www.pawpeds.com/healthprogrammes/hdclubs.html
Prata med din veterinär och boka tid för HD-röntgen och - om det inte redan är gjort - ID-märkning, men innan du
gör det hämta blankett och information från http://www.pawpeds.com/healthprogrammes/HD-blankett.pdf. Det är
viktigt att du har rätt blankett så att veterinären vet vart han ska skicka blanketten och röntgenbilderna. Använd
inte gamla blanketter, hämta en ny fil med blanketten varje gång du ska göra en undersökning.
Katten måste vara minst 10 månader gammal för att resultat skall bli officiellt i hälsoprogrammets register.
Preliminär röntgen kan göras från 6 månaders ålder och registreras då med en not om att resultatet är preliminärt.
OBS! Katten ska vara ID-märkt. Be veterinären ta en extra röntgenbild om du behöver ha en kvar för egen räkning,
hälsoprogrammet returnerar inte insända bilder.
Vid digital röntgen skall varje undersökt katt sparas på en separat CD.
Innan du åker till din veterinär för röntgen fyller du i rutan på blanketten som börjar med "Ifylles av ägaren" samt
undertecknar. Om katten inte är ID-märkt väntar du med den rutan tills du är hos veterinären. Avgiften ska betalas
in i förskott till PawPeds konto (OBS märk inbetalningen HD och ange kattens namn). Påminnelse skickas ut
omedelbart för obetalda HD-analyser när bilderna kommer till PawPeds.
Detta ska du ha med till veterinären när du ska röntga din katt:
•
•
•

Hälsoprogrammets blankett för höftledsröntgen för katt ifylld.
Informationsbladet till veterinären.
Stamtavla.

Veterinären ska sedan skicka röntgenplåtarna och blanketten till Universitetsdjursjukhuset UDS. Adressen finns
på blanketten. OBS! De ska ej skickas till SKK!
Prislista (gällande från och med 2016-01-01):
Analys, alla betalmetoder utom PayPal

SEK 150

Analys, betalning via PayPal

SEK 160

Utdrag ur registret över samtliga testade katter som fil via email, beställ av
hd@pawpeds.com

SEK 0

Betalningspåminnelse

SEK 20

Bankavgifter är ej inkluderade i ovanstående priser. Ägaren skall svara för alla sådana avgifter, alltså även
eventuella kostnader för mottagaren. Kontakta vår kassör innan betalning om din bank inte kan lämna klart besked
om att alla avgifter täcks av dig.
I Sverige
Bankgiro 200-1816
Övriga länder
IBAN SE42 6000 0000 0006 1075 0682, BIC (SWIFT) HANDSESS
Vid förfrågningar rörande betalningar, kontakta vår kassör Peter Olsson, peter@pawpeds.com. Eventuellt överskott
går till arbete för katters hälsa och välbefinnande.
Svar sänds till kattägaren så snart PawPeds mottagit betalningen och utlåtandet har kommit från
Universitetsdjursjukhuset UDS till hälsoprogrammets registerhållare, Jessica Åsbrink, hd@pawpeds.com.
PawPeds arkiverar samtliga insända bilder. Alla resultat registreras i ett öppet register.

Lycka till!
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Kontaktuppgifter för PawPeds kassör
PawPeds
c/o Peter Olsson
Ängsmyrvägen 1, Bäsna
SE-781 95 BORLÄNGE
Sweden
Telefon: 0243-23 02 86
Email: peter@pawpeds.com
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Information till veterinär som ska utföra röntgen av katt
PawPeds är en förening som arbetar för att främja god och sund djuravel, primärt när det gäller katt.
Röntgenutlåtanden görs av veterinär Elisabeth Ball vid Universitetsdjursjukhuset UDS i Uppsala. För att få
enhetliga bedömningar är det är mycket viktigt att det är en och samma person som klassar katternas höfter.
Avläsningsskalan är väldokumenterad då hälsoprogrammet har samtliga röntgenbilder arkiverade.
Här nedan kommer en kortfattad beskrivning om hur katten ska röntgas och hur blanketten skall användas.
OBS! Katten måste vara ID-märkt.
Då slappa leder förekommer på vissa katter rekommenderas det att, i möjligaste mån, katten röntgas i vaket tillstånd.
Om inte det går kan katten få lugnande/sederingspreparat innan den röntgas.
Samma kriterier gäller som vid röntgning av hundars höfter: bäcken och knäleder skall vara med på röntgenbilden,
benen skall ligga parallellt och knäskålen skall ligga projicerad mitt i lårbenet, dvs benen får ej vara roterade
utåt eller inåt. Röntgenbilden skall märkas med kattens ID-nummer och undersökningsdatum genom
inexponering av uppgifterna i bilden. Vid digital röntgen skall varje undersökt katt sparas på en separat CD,
alternativt skrivas ut på fotopapper. Digitala bilder ska skickas i Dicom-format.
När det gäller graderingen är det samma normer som gäller för kontroll av hundar, men pga annat anatomiskt
utseende fungerar inte den s.k. Norbergs vinkel, vilket gör att vi inte använder ABCD-skalan utan en skala med
normal, grad 1, grad 2 och grad 3.
Kontrollera att uppgifterna om katten på blanketten överensstämmer med stamtavlan samt att ägaren fyllt i och
skrivit under sin del. För att få en rättvisande statistik är det viktigt att röntgenbilder från alla undersökningar
skickas in. Bilderna ska därför alltid skickas in av den veterinär som har gjort undersökningen.
Röntgenplåtarna skickas tillsammans med blanketten till:
Universitetsdjursjukhuset UDS
Att: Elisabeth Ball
Box 7040
SE-750 07 Uppsala
Sweden
Kontakta vår registerhållare, Jessica Åsbrink, hd@pawpeds.com, om du har några frågor.
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PawPeds
Höftledsröntgen för katt
X0

Ifylles av ägaren

Ifylles av veterinären

Ägarens namn

Veterinär/Klinik

Adress

Adress

Postnummer, Ort

Postnummer, Ort

Land

Land

Telefon

Telefon

Email

Undersökningsdatum (år-månad-dag)

Kattens namn enligt stamtavla

Klinisk ledstatus

Registreringsnummer

Hälta/smärta

Normal
Vänster
ID-nummer (obligatoriskt)

Sederad

Ras

Anmärkningar

Ej undersökt
Vikt

Höger

Ja, med:

Nej

Kön

Hane

Hona

Född (år-månad-dag)

Härmed intygas att ID-märkning och övriga uppgifter
överenstämmer med stamtavlan.

Far

Underskrift

Mor
Namnförtydligande
Jag har tagit del av PawPeds instruktioner för höftledsröntgen och
godkänner att resultatet införs i hälsoprogrammets register, att
resultatet blir offentligt samt att röntgenplåtarna arkiveras för
hälsoprogrammets räkning.

Resultat

Underskrift
Vänster sida

Normal

1

2

3

1

2

3

Höger sida

Information

Normal
Anmärkningar

Blanketten måste vara fullständigt ifylld och underskriven.
Ifylld blankett och röntgenbilder skickas till:
Universitetsdjursjukhuset UDS
Att: Elisabeth Ball
Box 7040
SE-750 07 Uppsala
Sweden
Underskrift
Avgiften för avläsning skall betalas in till PawPeds i förskott.
För mer information och priser och kontonummer, se
http://www.pawpeds.com/healthprogrammes/HDinfoOwner.html
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Elisabeth Ball

Datum

