GRAINS hälsoenkät 2015 Azawakh

Uppfödarfrågor (svara på dessa även om du bara fött upp någon enstaka kull )
Har du inte fött upp någon kull- gå direkt till nästa del.
1. Information om kullar födda efter år 2000
Födelseår

Hanar/tikar

2003

3+2

Kryptorchida hanar antal

0

Antal valpar med
medfödda defekter (t.ex
gomspalt, navelbråck, etc.

0

2. Har du upplevt att de kryptorchida hanar du fött upp haft hälsoproblem relaterade till
kryptorchismen och vad har i så fall dessa hälsoproblem bestått av?

3. Vilka hälsoproblem om några, upplever du som allvarligast i rasen i dag?
Epilepsi verkar ha minskat kanske till följd av att erfarna uppfödare använt fler direktimporter. Problem med
rygg (spondylos, diskprolaps, spinal stenos) förekommer, likaså hyporthyreos och cancer, de senare är
kanske inte rassjukdomar utan hundsjukdomar. I USA uppmuntras till omfattande hälsotest för många
sjukdomar, förutom de nämnda som går att testa bl.a. hjärta, ögon, HD och AD

4. Upplever du att det finns problem med mentaliteten hos rasen och i så fall vad består dessa av?
Nej, anser att de befinner sig inom ramen för rasens ”normala” karaktär.

Generella kommentarer:
Tyvärr förekommer det att ägare inte valt rätt ras ej varit tillräckligt pålästa, följt råd om att sätta sig in i
rasen och därför fungerar den inte för dem. Rasens temperament är överlag mycket speciellt.

Redovisade Azawakh 2000-2015
Antal hundar i enkäten
Användning (annat än sällskap)

Allmäntillstånd

1+6
Avel 6
LC 5
Utställn. 7
Lydnad 1

Avlivade/anledning (annat än ålder)

7 mycket
gott
1

Kastrerade/steriliserad/anledning
Hudproblem/allergi
Autoimmuna sjukdomar
Ögon
Mage/tarm
Andra infektioner
Hjärtproblem
Tumörer/cancer
Skelett
Njurar/lever
Skendräktighet
Livmoderproblem
Komplikationer vid valpning
Tandsten/tandlossning
Andra sjukdomar
Beteende = förväntat
Beteende = problem

0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
7
0

Första löp när
Tid mellan löp
Nöjd med rasen
Samma ras igen

Avled efter operation hos veterinär 11år
Medelålder 11-12 år

Magproblem enstaka gång

Livmoder inflammerad vid löp 11 år
Tandsten vid 11 år
1 utvecklade svag rädsla för fyrverkeri

10-11 månader
9-12 månader
7
6 ja

1 nej

Blir troligtvis inte fler av samma ras även om jag är
mycket nöjd med den hund jag har idag

