ULOSTEEN MADONMUNAMÄÄRITYSLÄHETE
(F-Parasiitit McMaster menetelmä)

Pvm__________

Hevosen virallinen nimi____________________________________________________________________
Syntymävuosi___________ Rotu___________________________Sukupuoli______________
Näytteen lähettäjä, osoite ja puhelinnumero____________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Taustatiedot
Onko hevosella ollut vuoden sisällä jotain seuraavista oireista, jotka voisivat liittyä loisiin?
□ laihtumista
□ hännän hankaamista
□ ilmavaivoja
□ ähkyjä
□ huono karva
□ ripulia
□ pömppö vatsa
□ ulostamisen jälkeen tulee vettä
□ ei oireita
Onko hevonen tuotu Suomeen ulkomailta? Mistä maasta ja milloin? ________________________
Madotushistoria
Kuinka usein hevonen on yleensä madotettu?
□ 1 kertaa vuodessa
□ 4 kertaa vuodessa
□ 2 kertaa vuodessa
□ useammin
□ 3 kertaa vuodessa
□ ei tiedossa
Millä lääkkeellä ja milloin hevonen on madotettu kaksi viimeistä kertaa? _____________________
______________________________________________________________________________
Onko hevoselle annettu viimeisen vuoden sisällä heisimatoihin tehoava lääke? □ Kyllä □ Ei
(Equest Pramox, Equimax, tupla-annos Strongid P, tupla-annos Nematel, Droncit, Ivomec Comp, Noropraz)

Minkä niminen lääke ja milloin se on annettu?__________________________________________
Ulostenäytteet
Onko hevosesta tehty aikaisemmin ulosteen madonmunamääritys?
□ Kyllä
□ Ei
Oletteko vähentäneet madotusta näytteiden perusteella?
□ Kyllä
□ Ei
Milloin viimeksi näyte on otettu ja mikä oli tulos?________________________________________
Tarhahygienia
Siivoatteko hevosten tarhoja?
□ joka päivä
□ kerran kuukaudessa
□ kerran viikossa
□ kerran vuodessa

□ kaksi kertaa viikossa
□ ei koskaan

Talli
Asuuko hevonen?
□ tallissa
□ pihatossa
Kuinka monta hevosta tilallanne on yhteensä?__________________________________________
Jos hevosen ulostenäytteessä on madonmunia yli suositeltavan rajan.
□ Haluan, että minulle lähetetään tulosten mukana resepti tarvittavaan matolääkkeeseen (sis. hintaan)
□ Ei kiitos, en tarvitse reseptiä, saan matolääkkeen tarvittaessa omalta eläinlääkäriltä
Kati Tuomola, Kuorsumaantie 541, 38360 Kiikoinen. Pakastepussiin yksi kakkapallo/hevonen ja pussin päälle hevosen
nimi. Näytteen saa litistää ja se säilyy tarvittaessa yön yli jääkapissa, mutta ei saa jäätyä. Lähetä pehmustettuna kirjeenä
riittävin postimerkein (ei pakettina, kirjeen paksuus alle 3 cm). Plusmerkki tai pikakirje. Lähetys ma–ke, jotta näyte ei
jää viikonlopun yli postiin. Soita tai laita tekstiviesti ennen lähetystä ja odota kuittausta p.044–522 2660. Tulos tulee
postitse noin viikon sisällä.

