
 

Věk Test Provádí:                  Breeding Status Poznámky

   Postižený Přenašeč

5-8 týdnů vyšetření očí veterinář - oftalmolog CEA: DNB není k dispozici otestujte VŠECHNA šťeňata

Iris Coloboma: DNB není k dispozici PPM -opakovaná kontrola ve věku 6 -12 měsíců

Distichiasis není k dispozici Distichiasis - DNB vícečetná distichia nebo

 distichia s poškozením rohovky

PPM (persistentní 
pupilární membrána)

není k dispozici
jakákoliv forma kromě formy spojení dvou bodů
na duhovce (iris to iris) u té platí DNB

vyšetření srdce veterinární lékař vrozená nemoc - DNB není k dispozici Otestujte štěňata s rodinou anamnézou/historií.

(šelest) Pokud je to nutné kotrolu opakujte.

4 měsíce
opakovaná kontrola 

srdce
veterinární lékař vrozené - DNB není k dispozici dle doporučení veterináře

kýla - kontrola chovatel nebo viz. poznámky není k dispozici DNB pokud je nutná chirurgická korekce.

veterinární lékař

6 měsíců MDR1 DNA laboratoř (1 nebo 2 alely) není k dispozici
Otestujte před podáním jakékoliv látky ze 
seznamu.

jen s čistým partnerem psi s mutací - NEPODÁVAT látky ze seznamu

HSF4 test na 
kataraktu

DNA laboratoř DNB viz. poznámky

Ostatní DNA testy DNA laboratoř DNB
jen s čistým 
partnerem

Otestujte všechny psy s rodinou 
anamnézou/historií.

Další testy, zahrňte CEA, PRA a malabsorpci

kobalaminu, degenerativní myelopatii

VWD, CMR, & degenerace sítnice

Srdce veterinář - kardiolog DNB není k dispozici Otestujte štěňata s rodinou anamnézou/historií.

PHA veterinární lékař není k dispozici
jen s čistým 
partnerem

Letální pro plody a novorozence.

nebo patologická 
laboratoř

Otestujte štěňata s rodinou anamnézou/historií.

Hemofilie (Hemophilia) laboratoř DNB není k dispozici

12 měsíců kontrola očí veterinář - oftalmolog DNB:  katarakta není k dispozici

Distichia a PPM není k dispozici jak je uvedeno v části pro 4 měsíce věku

CEA, PRA, CMR, není k dispozici Potvrďte diagnózu DNA testem.

degenerace sítnice  

 pately veterinární lékař DNB není k dispozici Otestujte psy s rodinou historií/anamnézou.

2 roky kyčle veterinární lékař DNB není k dispozici
Věk pro vyšetření se může v závislosti na 
programu lišit.

lokty veterinární lékař DNB není k dispozici
Věk pro vyšetření se může v závislosti na 
programu lišit.

kontrola očí veterinář - oftalmolog katarakty: DNB není k dispozici

všechny ostatní viz. výše

štítná žláza kvalifikovaná laboratoř DNB není k dispozici Použijte OFA - nebo jiný schválený systém,

  opakujte ve 4 a 6 letech

3-10 let kontrola očí veterinář - oftalmolog katarakta: DNB není k dispozici

všechny ostatní viz. výše
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         ASHGI  Testovací protokol pro dědičná onemocnění u australských ovčáků

ostatní: vyhněte se partnerům s rodinou 
historií/anamnézou výskytu.

spojit jen s čistým partnerem & pro další chov 
ponechat jen čisté štěně. I jedna kopie může 
způsobit kataraktu. Otestujte všechny chovné 
jedince.

Otestujte pokud má pes problém se srážlivostí
krve, feny, které mají matku přenašečku.

POZNÁMKY: Položky tištěné tučně by měly být považovány za POVINNÉ.


