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Medisiner
Clomicalm 20mg Sent Oktober 2015, 1,5 tablett daglig 
Prednisolon 5mg 1/4 tablett daglig, prøver å unngå å gi han, men ender stort sett på 1/4 tablett daglig. Ved for-
verring 1/2. 

Ernæring:
Går på Ziwipeak våtfor (rått) Storfe, Hjort, Fisk, lam og vilt
Godbiter: ren biff, ren rå laks, sardiner, Ziwipeak (hjort og fisk rått) og ost i små mengder
Kosttilskudd: Dogvitality

Gikk tidligere på MUSH, laks og storfe
1år siden: Orijen Six Fish, hadde lite problemer med allergi, men fikk urinstein 

Eliminasjonstest med Royal Canine 2år siden, Hypoallergenic. Ble satt på den etter urinstein også

Allergi
Ører, Øyne, munn, mage og lysk
Blir lydsensitiv i periodene han klør.

Ved eliminsajonstest tror vi han reagerer på kylling, and, svin, stivelse og korn. Hadde allergien noenlunde un-
der kontroll på Orijen, men den har gradvis blitt værre selv når han har gått på ting han vanligvis ikke reagerer 
på. Samme hele året. Virker ikke å være sesongbetont.

Spark
Vet ikke hva dette er. Kan komme under stress, men også når han ligger å sover, er avslappet og rolig. Kjappe 
harde ukontrollerte spark med total uttstrekk rett bakover med ett bakben. Gjerne tre rett etter hverandre og 
kan komme i flere runder. 

Får det også på frambena. Et par kjappe rykk ut til siden med hele frambenet. Er ikke sikker på om det alltid er 
samme ben.

Kommer i perioder å klarer ikke se noen sammenheng. Forrige veterinær skulle ta røntgen, men det ble ikke 
gjort. Massasje hjelper hvis han får problemer med å slappe av inne og han har hatt spark. 

Virker tidvis stiv i bakparten og virker som han har smerter. Grynter og slikker seg mye i lysken. Virker 
også som det blir værre i fuktig og rått vær. Basenjien liker gjerne ikke vått vær, men dette er annerledes. Oftere 
spark i dårlig vær også. 

Patella luksasjon
Fått to forskjellige graderinger. Men sist var 1 og 0. Husker ikke hvilket bakben som har hvilken grad, men han 
har ikke vist tegn til at den har sklidd ut på over et år. 

Stress
Han har hatt perioder hvor han har bygd opp mye stress. Hatt problemer med å avreagere og roe seg ned igjen. 
Slitt speiellt når tispa har hatt løpetid og fått store problemer når løpetiden er over. Jobbet mye med å gi han 
ro og hvile, trene impulskontroll, trene avknapp og han respondere bra, men får plutselige tilbakefall selv uten 
triggere. 



Kjemisk kastrering Suprelorin
06.07.2015 ble fjernet 11.09.2015
Gikk fra å være veldig stabil og trygg til å bli veldig engstelig og redd når han ble infertil. Ble gravis bedre etter 
hvert som testosteronet bygget seg opp igjen.

Gått veldig opp i vekt siden han begynte på Prednisolon. 

Urinstein 19.05.2015
Ble satt på Royal Canine Hypoallergenic, tisset ut alt på 2uker.

Hatt ørebetennelse 2 ganger, sist juli 2014

Ønsker sjekk av stoffskiftet
Vil gjerne at prøvene sendes til Hemopet, Jean Dodds. Håper det er en mulig :)
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