
PATELLASTATUS

Eiers navn

Reg nr. Navn

Fødselsdato

Adresse

Postnr/poststed Telefon

Kjønn Chip nr.

HUNDEN

Sted og dato               Eierens underskrift

Undersøkelsen bør gjøres bakfra med hunden stående på et bord. Ta ta i patella mellom tommel og pekefinger (ved behov 
flere fingre). Bakbenet skal være rett, men ikke overstrekt. Patellas bevegelighet prøves med lett provokasjon lateralt og 
medialt. Om den kan føres utenfor patellafuren bedømmes den som lukserbar. Kneet bøyes og strekkes innenfor fysiologiske
grenser, men skal ikke overskrekkes. Eventuell sedering bør være lett og tas hensyn mht den slapphet som eventuelt oppstår.
Hunden skal ved bedømmelsen ha oppnådd minst ett års alder.

Det er fra Norsk Eurasierklubb ingen krav til spesialkompetanse hos veterinæren for å utføre undersøkelsen. 

RESULTAT(marker med kryss)

Venstre          Høyre
0  normal

LUKSASJON

Lateralt    Medialt         Medialt  Lateralt

Grad 1 Patella ligger på plass, men lar seg luksere 
 på utstrekt ben, og glipper tilbake på plass 
 med en gang. Det er her små avvik fra normal 
 utvikling av bakbeinet. 

Grad 2 Patella ligger vanligvis normalt, men lukseres lett 
 og glipper ikke tilbake på plass. Den forblir luksert 
 til den legges tilbake på plass manuelt eller at leddet 
 strekkes. Grad 2 kan opereres.

Grad 3 Patella er permanent luksert. Den kan legges tilbake 
 på plass på strukket ben, men lukserer igjen ved 
 bøyning. Grad 3 kan opereres.

Dato        Veterinærens underskrift og stempel

Jeg bekrefter at det er ovenstående hund som er undersøkt og at hunden ikke er kneoperert. Jeg er inneforstått med at 
resultatet ønskes registrert i Norsk Eurasierklubb og at jeg som eier er ansvarlig for å oversende kopi av skjemaet til klubben.

Grad 4 Patella er permanent luksert og lar seg ikke legge på 
 plass. Hunden vil være sterkt invalidisert og ha 
 unormale bakbeinsbevegelser, eller ikke klare å stå 
 på beinet. Ved Grad 4 ser man ofte unormal bæring 
 og funksjon av bakben fra det stadiet da valpen 
 begynner å gå. Ved grad 4 anbefales vanligvis avliving. 

Bedømming av patellaluksasjon

N O R S K  E U R A S I E R K L U B B


