NÄYTTEENOTTO: LISÄOHJEITA JA -VINKKEJÄ
Nämä ohjeet täydentävät Yliopistollisen eläinsairaalan tiedotetta ja ohjeita.
Lue ne siis huolella. Kaikki mainitut ohjeet ja lomakkeet löytyvät myös
Kääpiösnautserikerhon sivuilta sksk.fi.
Yleisiä huomioita:
• Pentueen ei tarvitse olla rekisteröity.
• Ajeluta pentuja autossa, jotta tiedät, onko jollakulla taipumusta
matkapahoinvointiin. Siinä tapauksessa sovi, että saavut näytteenottoon noin 2
tuntia ennen, jotta voit syöttää pennut siellä.
• Kasvattaja allekirjoittaa suostumuskaavakkeet: ”Olen tutustunut
kääpiösnautsereiden maksashunttitutkimuksen tiedotteeseen, jossa on selvitetty
tutkimuksen tarkoitus, tutkimuksessa käytettävät menetelmät sekä tutkimukseen
liittyvät riskit. Annan allekirjoituksellani luvan käyttää koirastani/koiristani otettuja
tutkimustuloksia tutkimustarkoitukseen. Minulla on oikeus keskeyttää
tutkimukseen osallistuminen syytä ilmoittamatta tutkimuksen missä tahansa
vaiheessa. Ilmoitan tällöin keskeyttämisestä tutkijalle suullisesti tai kirjallisesti”.
• Varaudu koronasta johtuviin erityisjärjestelyihin ja määräyksiin (et ehkä pääse
pentueesi mukana näytteenottoon).
Huomioita, kun näyte otetaan Yliopistollisessa eläinsairaalassa:
• Varaa ajoissa aika näytteenottoon, mielellään heti pentueen synnyttyä:
tutkimushoitaja Tiina Heinänen, tiina.heinanen@helsinki.fi, 0504481634
• Noudata tarkkaan Yliopistollisen eläinsairaalan tiedotteissa olevaa ohjeistusta
näytteenottoon valmistautumisesta.
• Kasvattaja allekirjoittaa suostumuskaavakkeet sairaalaan tullessaan, toinen
kaavake jää hänelle.
• Kustannus kasvattajalle on 15 € / pentu.
Huomioita, kun näyte otetaan muualla kuin Yliopistollisessa eläinsairaalassa:
• Evidensia-ketjun kanssa näytteenoton hinnaksi on sovittu 29 €. Tämä sisältää
myös näytteiden lähettämisen Yliopistolliseen eläinsairaalaan.
• Jos lähin Evidensian klinikka on niin kaukana, että sinun on mahdoton matkustaa
sinne, sovi eläinlääkärisi kanssa etukäteen näytteenotosta ja sen hinnasta. Asiasta
sovittaessa on hyvä muistuttaa siitä, että näytteet ottavan eläinlääkärin ei tarvitse
ottaa kantaa tuloksiin, vaan tutkimusryhmän eläinlääkäri tekee sen. Tämä saattaa
vaikuttaa hintaa alentavasti. Postimaksun maksamiseen tulee varautua.

•

•

Tutustu näytteenotto-ohjeisiin ja tulosta eläinlääkärikäynnille mukaan virallinen
näytteenotto-ohje (NäytteenottoMaksashunttitutkimus), joka on hyvä lähettää
eläinlääkärille sähköpostitse jo ennalta, sekä tutkimuslomake (Tutkimuskaavake
OmistajasuostumusMaksashunttitutkimus), joka sisältää kasvattajan
suostumuskaavakkeen. Täytä ne ja allekirjoita. Toinen kappale jää sinulle, toinen
lähetetään eläinsairaalaan näytteiden kanssa. Kaavake on lähetetty sinulle
sähköpostiisi. Jos et löydä sitä, ota yhteys tutkimushoitajaan tai
shunttitutkimustyöryhmään.
Jos oma eläinlääkärisi ei hoida postitusta (olisi suositus, että hoitaa), ota yhteyttä
shunttitutkimustyöryhmään, niin ohjeistamme näytteen lähettämisessä.
Lähetyksen saapuminen Viikkiin kestää Postin mukaan 2–3 arkipäivää,
lähetyspäivän olisi hyvä olla muu kuin torstai tai perjantai.

Vinkki pentujen vakuuttamiseksi jatkotutkimusten ja jopa shuntin varalle
➢ Jotkut vakuutusyhtiöt (ainakin Agria) tarjoavat vakuutuksia, jotka korvaavat myös
ns. piileviä vikoja, jollainen shuntti on.
➢ Kysy vakuutusyhtiöltäsi, onko sillä 1) vakuutusta piilevien vikojen varalta 2)
korvataanko mahdollinen shunttileikkaus, jos pentu on vakuutettu heti pentutarkin
jälkeen.
Nämä ohjeet koskevat Agrialta otettavaa vakuutusta, tarkemmat neuvot saat
vakuutusasiamieheltä (HUOM! ohjeet on tarkennettu Agrian kanssa 10.4.2021):
1. Ota omiin nimiisi jokaiselle pennulle hoitokuluvakuutus heti
pentutarkastuksen jälkeen, ennen näytteenottoa ja luovutusta – näin myös
piilevät viat vakuutus tulee voimaan heti eikä vasta luovutuksen jälkeen. Sovi
pennun tulevien perheiden kanssa, että vakuutus siirtyy luovutuksen jälkeen
heidän nimiinsä. Näin saatte katkeamattoman vakuutusturvan myös muiden
piilevien vikojen ja mahdollisesti myös purentavirheiden varalle.
2. Voit ottaa nartullesi jalostuskoiran hoitokuluvakuutuksen hyvissä ajoin ennen
pentujen syntymää. Tällöin pennut ovat luovutuksesta eteenpäin vakuutetut
piilevien vikojen varalta, mikäli kyseinen vakuutus on voimassa katkeamatta.
3. Vaihtoehtona kohdalle 2 voit pentutarkin jälkeen, ennen näytteenottoa,
vakuuttaa koko pentueen erillisellä Piilevä vika -vakuutuksella, joka tulee
voimaan vasta luovutuksesta, aikaisintaan siis 7 viikon iästä. Se korvaa
mahdolliset shuntin hoitoon liittyvät kulut pennun ostohintaan asti tai ostohinnan,
jos pentu joudutaan lopettamaan.
Yhdessä em. vakuutukset korvaavat ison osan kuluista, jos mahdollinen shunttipentu
päätetään leikata (pennun hinta + hoitokulujen korvaus – omavastuut).

Lähetä tutkimustulokset Suomen kääpiösnautserikerhon
jalostustoimikunnalle (jalostustoimikuntasksk@gmail.com) ja kerro, saako tulokset
julkistaa terveystietopankissa.
➢ Tulosten saaminen on erittäin tärkeää rodun terveyden vaalimiseksi. Avoimuus on
yhteinen etumme.
➢ Yliopisto tai tutkijat eivät luovuta kerholle yksittäisen koiran tuloksia.
➢ Jos pentuja ei vielä ole luovutettu, ne ovat testihetkellä yhä sinun omistuksessasi,
joten sinä päätät tietojen julkistamisesta.
➢ Tulokset lähettäneiden kesken arvotaan palkintoja, kuten kerhon sponsori Royal
Canin lahjoittamia ruokalahjakortteja.

