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Jos koiran ihosairautta on hoidettu allergia- tai atopialääkityksellä, 

mainitse millä: (Schipperke) 

  



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

mainitse kumpi on kyseessä ja missä nivelessä: (Schipperke) 

  



Voit halutessasi kertoa tarkemmin koiran tuki- ja liikuntaelimistön 

terveydestä: (Schipperke) 

• Bilateraalinen patellaluksaatio (grade 2) joka pysyy lähes oireettomana fysioterapialla 

• Inkongruenssi todettiin toisessa etujalassa alle vuoden ikäisenä tyypillisin oirein ja röntgenkuvin. 

Kun menimme noin 2,5-vuotiaina ottamaan lonkka-, yms. muita kuvia, myös kuvia etujaloista, ne 

olivat aivan virheettömät!!!! Myöskään oireita ei koiralla ollut kun ne kaksi peräkkäistä kertaa, 

jonka vuoksi menimme lääkäriin silloin alta 1-vuotiaina, mutta koiramme joka tapauksessa 

parani. 

• Vino lantio ei häiritse arkielämää. Vain agility harrastus on jouduttu jättämään lajin rankkuuden 

takia varuiksi pois. 

• koiran vasemman takajalan polvi alkoi mennä itsestään pois paikoiltaan koiran ollessa 7-8-

vuotias. polven leikkaus korjasi ongelman täysin. 



Lisätietoja, esim. miten sterilointi/kastrointi vaikutti koiran 

käyttäytymiseen: (Schipperke) 

• Koira muuttui hiukan takertuvaisemmaksi. 

• Ruokahalun lisääntyminen, rauhoittuminen, vähemmän aggressiivinen muita uroksia kohtaan. 

• Juoksuaikoihin liittyvä mielialan vaihtelu/kireys poistui. Aktiivinen ja vilkas luonne säilyi, ei 
flegmaattisuutta. 

• Koiran luonne muuttui reaktiivisemmaksi ja epävarmaksi. Reagoi myös juoksuaikaisiin narttuihin 
uroksen tavoin. 

• Ei vaikutuksia, sterilointi 12 v 9 kk 

• Ei vaikuttanut koiran käytökseen. 

• Auttoi ongelmaan, muuten koira oli samanlainen kuin ennenkin. 

• Käyttäytyminen normalisoitui ,oksentelu loppui ja kaikki ruoka alkoi maistua,Myös yleinen virkeys 
parani. 

• Ei varmaankaan millään tavoin. 

• Stressi vähentyi ja närästysoireet sen myötä 

• Rauhattomuus lisääntyi ja koiralle tuli uudeksi ongelmaksi hännän jahtaaminen ja karvojen syöminen, 
jotka alkoivat ilmeisesti kutisevan haavan vuoksi, mutta muodostuivat lopulta pakko-oireeksi, joka 
jatkuu edelleen. 



Lisätietoja, esim. miten sterilointi/kastrointi vaikutti koiran 

käyttäytymiseen: (Schipperke) 

• Koiraan ei ole vaikuttanut muuten kun ruokahalu hiukan lisäänty. Iloinen reipas ja sosiaalinen 

edelleen. 

• Sisälle pissaaminen loppui heti, eikä ole koskaan toistunut sen jälkeen. 

• Alkoi lihoa! 

• Sisälle pissaus loppui, mutta uros koiria kohtaan esiintyy vielä aggressiivisuutta, kastroinnista 

aikaa vasta muutama kuukausi. 

• Koira tuli 1 v ikäisenä ja oli pidetty häkissä narttujen takia.Minusta näin jälkikäteen kasvattaja 

teetti liikaa pentuja.Tiesin vasta myöh.tuon häkkiasian.Se ei ole koiran pääasiallinen paikka! 

• Sisälle merkkailu väheni, mutta ei loppunut kokonaan. Muuttui ahneemmaksi eikä karkaillut enää 

kauas, vaan tuli namille kutsuttaessa. 

• juoksut ja valeraskaudet jäivät pois. muuten esim. koiran luonne ei muuttunut mitenkään. 

• Ei mitenkään 



Voit halutessasi kuvailla tarkemmin koiran käytösongelmaa: 

(Schipperke) 

• Herkästi suuttuu, jos vieras ihminen katsoo silmiin. Ensin varoittaa ja jos ei uskota niin puree. 

• Odottaa "äitiä" kiihkeästi ulko-ovella. Insee. Haukkuu muita koiria, lähikontaktissa ei ongelmia. Ei 
vihaisuutta. 

• Epävarma ulkoillessa vilkkaassa ympäristössä, hihnassa rähisee saman pihan koirille. Menee 
helposti kierroksille. 

• Välillä koira oli aivan oma itsensä ja välillä kuin ei tuntisi ja kahdesti yritti purra. Pupillit eivät 
välillä laajentuneet eikä supistuneet, törmäili. Välillä oli aivan normaali, oma itsensä.ell epäili joko 
jotain epileptistyyppistä kohtauksia tai aivokasvainta. 

• Rähisee kaikille vastaantuleville koirille, perheen muut koirat ok (narttuja). Nylkyttää joka päivä 
toistuvasti ihmisiä ja toisia koiria.. 
Joissain tilanteissa arkuutta ja epävarmuutta 

• Remmirähjäystä, ei kuitenkaan kaikille koirille. Haukkuu myös humalaiset miehet. 

• Rauhaton kun kuulee ääniä, haukkuu ikkunasta nähdessään vieraita ihmisiä, eläimiä. Vaatii 
rapsutuksia jatkuvasti "läheisriippuvainen", mutta ei eroahdistusta 

• Haukkuu ja vinkuu perään, ei pysty rauhoittumaan ollessani poissa. 



Voit halutessasi kuvailla tarkemmin koiran käytösongelmaa: 

(Schipperke) 

• Vallankin isompia koiria selvästi pelkää ja rähisee. "Äidin" perään itkeskelee ja istuu eteisessä 

odottamassa. 

• Hihnassa ollessaan arvaamaton käytös vieraita kohtaan jotka tulevat lähelle 

• Tämä on nejäs koira minulla.Luulin kasvattajaa luotettavaksi.Edelliset kasvatin itse.Myös aiempi 

oli samaa rotua.Tämän kanssa vei vuosia luottamuksen saaminen. 

• koira stressasi ja jännitti monissa tilanteissa normaalia enemmän. tämä käytös voimistui iän 

myötä, pentuna oli koira oli itsevarmempi eikä jännittänyt moniakaan tilanteita. kotioloissa koira 

ei kuitenkaan aikuisenakaan juuri stressaantunut. 

• Silloin tällöin tekee tarpeet sisälle, ei jokapäiväistä tai toistuvaa 



Lisätietoja: (Schipperke) 

  



Lisätietoja: (Schipperke) 

  



Lisätietoja: (Schipperke) 

  



Lisätietoja: (Schipperke) 

• IBD diagnosoitiin koiran ollessa 2-vuotias, mutta sairaus oireili pennusta saakka. 



Mihin vaivaan antibiootti määrättiin? (Schipperke) 

• Kohdunpoisto 

• Tassuhaavan hoitoon 

• Kohtutulehdukseen, jonka seurauksena sterilointi 

• Jalan murtuman ja sen leikkauksen yhteydessä tulehduksien ehkäisemiseksi 

• Kesällä 18 oli niellyt kaislaa, joka tuli ihon kautta ulos muutaman kuukauden päästä ja todettiin paha 
bakteeritulehdus 

• Kohtutulehdus 

• kipuiluun 

• Yskään 

• Silmätulehdukseen 

• Ihotulehdukseen 

• Endometrioosiin. 

• Epäiltiin emätintulehdusta astutuksen jälkeen 



Mihin vaivaan antibiootti määrättiin? (Schipperke) 

• Korvatulehdus 

• Silmätulehdus 

• Kennelyskä hoidettu 

• suolisto-antibiootti IBDn hoitoon 

• suolistoantibioottikuuri äkillisen ripulin hoitoon 

• Haimatulehdus? 



21. Lisätietoja, tarkennuksia ja huomautuksia (Schipperke) 

• Kohtutulehdus johtui keskenmenosta. Koiralla oli säännöllinen juoksukierto, 6kk juoksuvälillä, ennen 
strerilaatioleikkausta. Lasken, että koira on ollut "aina" terve, sillä se ei ole sairastelun takia koskaan 
joutunut jättämään väliin esim. kilpailuja tai näyttelyitä, eikä se ole ollut sterilointileikkauksen jälkeistä 
lepoaikaa lukuunottamatta koskaan kipeänä pidempään kuin pari, kolme päivää. Sairastelu ei ole ollut 
toistuvaa, vaan koiralla on ollut vain yksittäisiä pieniä sairastumisia, kuten nopeasti ohimenevä 
vatsatauti. Koiran kanssa voi elää normaalia elämää ja harrastaa ilman huolta terveyden pettämisestä. 
Koiralla on myös erinomaiseksi tutkittu luusto: lonka A/A, kyynäret 0/0, polvet 0/0 (tutkittu kahdesti)t ja 
selkä terve. Koiran käytös on rodunomaista, ja elämä koiran kanssa on helppoa. Koira oppi sisäsiistiksi 
nopeasti, ja on muutenkin ollut helppo ja mutkaton. Koira elää kaupunkiympäristössä. 

• Koiralla oli noin 5 kuukauden iässä paha revähdys selässä. Revähdyksen seurauksena se ontui 
epämääräisesti noin 2,5kk:n ajan. Paraneminen pitkittyi, koska pennun levossa pitäminen oli hankalaa, 
ja revähdys tapahtui liukkaaseen vuodenaikaan. Revähdystapaturmaa lukuunottamatta koiralla ei ole 
ollut sairasteluja normaaleja silloin tällöin kohdalle osuvia vatsapöpöjä tms. lukuunottamatta, eikä se ole 
tarvinnut eläinlääkärikäyntejä juuri koskaan, eikä ole koskaan syönyt antibiootteja. Koiralla on ollut 
vasta yksi juoksu, 4v 3kk iässä. Juoksu oli normaali, joten epäilys on, että koira on tehnyt aiemmin 
hiljaisia juoksuja, ja juoksi kunnolla vasta, kun talouden vanhemman nartun juoksut loppuivat 
sterilaation seurauksena. Koira koitettiin astuttaa ensimmäiseen juoksuun ja astutus sujui hyvin ja 
helposti, mutta narttu jäi jostain syystä tyhjäksi. Varmuutta koiran lisääntymiskyvystä ei siis ole. 

• Ihana koira! 

• Kohta 3:  Distichiasis : todettu 
Silmämuutosten vakavuus : lievä   ( Kysytään oireita aiheuttavaa, ei aiheuta, mutta on todettu) 



21. Lisätietoja, tarkennuksia ja huomautuksia (Schipperke) 

• Koiralla todettiin krooninen bronkiitti n,1-vuotiaana,sen johdosta leikattiin nielurisat ja 
myöhemmin anaalirauhaset ,koska ne eivät tyhjentyneet itsestään.Valeraskausoireiden vuoksi 
tehtiin sterilointi,Sen jälkeen ollut terve eikä lääkityksiä taevinnut,Yskänkohtauksia 
harvoin,muutaman kerran vuodessa. 

• Koiralla epilepsia, mutta on ilman lääkitystä. Vain muutama kohta vuodessa ja niissäkin 
hengittää itse koko ajan. 

• Närästys öisin on ainoa tumma pilvi meillä. Muuten kiva terve ja tervepäinen koira. 

• Nuljuluun murtuma aiheutti pentuna yhden ontumisjakson 

• Koira oli perusterve mutta viime syksynä luonne muuttui ja tuli omituisia oireita. Koira lopetettiin 
kolme viikkoa sitten, oireitten pahennuttua. 

• Koiralla on haimalipaasi arvo seurannassa. Kuukausi sitten ensimmäisellä kerralla arvo oli 90. 

• Koira on saanut vain 2 epilepsiakohtausta eikä sairauteen ole tarvittu lääkitystä. Sairaus ei 
haittaa koiran elämää, mutta onhan se omistajilla mielessä. 

• Koiran emä on MPSIIIb:n kantaja ja Koiran isä terve MPSIIIb:n osalta. 



21. Lisätietoja, tarkennuksia ja huomautuksia (Schipperke) 

• Muutama korvatulehdus ja 7kk iässä kulki muutaman päivän 3 jalal. Eläinlääkäri ei mitään vikaa 
jalasta löytänyt ja kipulääkkeel ja levol meni paris päiväs ohi. Yksi ab hoitoa vaativa ripulijakso oli 
pentuna. 

• Kouristelukohtauksia ollut vain muutamia. 

• Koiralla ei ole edes ollut vatsatautia 2-vuotisen elämänsä aikana kuin yhden kerran pentuna. 

• Tätä kasvattajaa sanoisin pentutehtailijaksi! Samaan aikaan valtava määrä pentuja ,joita ei ole 
ehditty hoitaa kunnolla. 

• Painoa täytyy tarkkailla. Nyt on saatu kaksi kiloa pois. 

• Hengitys hankaloitui agilityn yhteydessä. Treenin jälkeen saattoi röhkiä kuin porsas. Ja vetää 
pihisten henkeä sisään. Vanhemmiten ruennut myös yskimään varsinkin jos vetää hihnassa. 
Ylipainoon ollut aina taipuvainen. Kastrointi teki myös aluskarvasta todella paksun. 

• koira lopetettiin 4-vuotiaana, koska suolistosairaus IBD heikensi koiran elämänlaatua 
huomattavasti. 



21. Lisätietoja, tarkennuksia ja huomautuksia (Schipperke) 

• Täysin terve 9 vuotiaaksi asti ,jolloin poistettiin hampaita. 10 vuoden iässä sairastui ,epäilynä 

haimatulehdus ,myöhemmin tilan huonontuessa epäily muuttui kasvaimeksi vatsassa. Kunnon 

nopean huonontumisen takia eutanasia. * Mainittu eroahdistus ilmeni vasta 8-9 vuoden iässä, 

koira- ja kissakaverin kuoleman jälkeen. 


