24/a. melléklet

KEZELÉS NYILVÁNTARTÓ

Eb neve:
Fajtája:
Születési ideje:
Származási létesítmény (tenyésztő név cím telefonszám, nyilvántartási szám):
Színe:
Microchip száma:
Tenyésztésbe vétele (első fedezés/fedeztetés):
Ismert allergiák, gyógyszerérzékenység stb.:
Dátum:

Kezelés, műtét oka:

Kezelés (gyógyszer):

Kezelés
leállításának
dátuma

AZ ŰRLAPOK CÉLJA az eb teljes kórtörténetének rögzítése, hogy abból mindig megállapíthatóak
legyenek az éppen folyamatban levő kezelések, illetve a múltbéli esetek. A lista segítség lehet egy
kialakuló betegség esetén a diagnózis felállításában és a megfelelő kezelés meghatározásában.
Az űrlapokat a tenyésztő a kölyök születésénél, vagy a felnőtt eb érkezésénél kezdi tölteni, az
oltási könyv mellett itt saját maga regisztrálja a vakcinázást is.
Az eb távozásakor a tenyésztő az eb egyéb dokumentációival a KEZELÉSI NYILVÁNTARTÓT és a
FOLYAMAT LAPOT is átadja. Őrizzen meg azonban egy másolatot magának a visszakereshetőség
érdekében.

ÚTMUTATÓ, KEZELÉSNEK MINŐSÜLŐ ESETEK (az egyértelmű esetek mellett):







Hosszabb időre, vagy akár a teljes élettartamra szóló megelőző kezelés, pl. diszplázia
romlása elleni porc erősítő, parazita elleni védelem stb. Ilyenkor csak a kezelés
megkezdését kell csak felvinni, és az alkalmazott készítmény nevét. Új bejegyzést akkor
kell tenni, ha másik készítményt kezdünk használni. Ilyenkor a kezelés leállításának napját
ki kell tölteni.
Parazita elleni védelem (féreghajtó, szívférgesség) - Ilyenkor az OK a parazita elleni
védelem, a DÁTUM a kezelés kezdő napja, vagy a megelőző szűrés napja, a KEZELÉS pedig a
havi gyógyszerezés. A kezelés folyamatát a KEZELÉSI FOLYAMAT LAPon kell regisztrálni. Ha
a védekezéshez rendszeres szűréseken kell részt venni, az előző periódust le kell zárni, és
az újat külön fel kell venni.
Féreghajtót a tenyésztő három havonta alkalmazza. A megelőző kezelésnél olvasható
eljárást kell követni.
Kullancs, szúnyogcsípés elleni védelem szintén a megelőző kezelések közé tartozik.

 Művi megtermékenyítés - a DÁTUM az első inszemináció napja. A KEZELÉS rovatba kell írni
az inszeminációk számát, a KEZELÉS LEÁLLÍTÁSI NAPJA pedig az utolsó beavatkozás.

 A KEZELÉSI FOLYAMAT LAPot érdemes használni a rendszeresen visszatérő, hosszú távú
kezelésnél, pl. parazita elleni védelem.

24/b. melléklet

KEZELÉSI FOLYAMAT LAP

Eb neve:
Kezelés leírása
Kezelés kezdete
Kezelés gyakorisága
Kezelés vége
Kezelési esetek, dátum, esetleg megjegyzés igény szerint

