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Varför ska man ögonlysa sin Bichon Frisé
Ögonlysning gör man för att klargöra om hunden visar symptom på vissa typer av
ärftliga ögonsjukdomar. Tyvärr saknas behandling för många av dessa sjukdomar,
men man kan minska förekomsten av dem genom avelsurval. Det är därför viktigt
både för den enskilde hundägaren och för uppfödaren att kontrollera om hunden
visar symtom på ärftlig ögonsjukdom om hunden ska användas i avel.
När ska man ögonlysa
Bichon Frisé Ringens avelsrekommendation är att ögonlysning skall ske innan hund
går i avel samt under året hunden fyller 5 år och önskvärt vid 8 års ålder.
Principen är:
·
·

Ögon utan anmärkning
Individ med konstaterad ärftlig katarakt eller
ögonsjukdom inte skall användas i avel

·
·

Främre Y-sömskatarakt
Icke ärftlig ögonsjukdom

Undantag:

Hur går det till
Hundar som ska ögonlysas måste vara ID-märkta (öronmärkt eller chipmärkt). Du
skall ha med dig stamtavlan till veterinären. Hos veterinären får du fylla i djurets
identitet, ditt namn, din adress på ett intyg och med din namnunderskrift godkänna att
undersökningsresultatet skickas till SKK. Om du har tidigare ögonlysningsresultat är
det bra om du tar med dig dem till veterinären.
Hunden får ögondroppar 30-40 minuter före ögonlysningen. Dropparna vidgar
pupillerna så att ögats inre delar kan ses. Det är viktigt att du kommer i god tid före
undersökningen så att dropparna hinner verka. Effekten av dropparna sitter i några
timmar och då kan djuret kisa i starkt ljus, men det är ofarligt.
När ögondropparna gett effekt utförs undersökningen i ett rum som är mörklagt.
Undersökningen är smärtfri och görs bäst utan lugnande medel. Man använder ett
indirekt oftalmoskop (optiskt instrument) för inspektion av näthinnan och synnerven
och en spaltlampa för kontroll av ögats främre delar som linsen, hornhinnan och
ögonlocken. Andra instrument som kan användas är direkt oftalmoskop,
kammarvinkellins (gonioskopilins) och tryckmätare.
Ibland är det svårt att ställa en diagnos vid undersökningen. Då behövs en ny
undersökning efter några månader till ett år.
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Efter undersökningen
När undersökningen är klar fyller behörig veterinär i hunden och kattens sjukdomar i
intyget och anger om hunden är fritt från sjukdom eller inte, samt anger om
förändringar som påvisats kan bedömas som ärftliga eller inte. Du får en kopia av
intyget, veterinären behåller en kopia och originalet skickas in till SKK. Intyget är
giltigt i ett år och visar hundens status för dagen. Hunden kan komma att utveckla en
ögonsjukdom senare i livet eller vara anlagsbärare av sjukdom utan att själv vara
sjuk.
Hur vet jag att veterinären är behörig
Undersökande veterinär behöver ha en speciell utbildning i ögonsjukdomar för att
intyget ska gälla. SSVO som är ett sällskap för veterinärer publicerar auktoriserade
ögonlysare som utför ögonundersökningar för SKK hälsoprogram på
http://www.ssvo.se/karta.htm Genom att ögonlysa hos en auktoriserad veterinär vet
du att intyget är giltigt.
Hur kan jag bidra till en sund och frisk avel
I avelsarbetet är det av stort intresse att alla som värnar om rasen hjälper till att
samla in data. Om du vill hjälpa till fast du inte använder din hund i avel
rekommenderas ögonlysning när hunden fyller 5 år och önskvärt vid 8 års ålder. Om
alla gör detta inkommer en bra databas som ger oss material att utvärdera hälsoläget
i rasen. För att förhindra att ögonsjukdomar förs vidare är det viktigt att hundens ögon
undersöks så att man i möjligaste mån endast använder friska hundar i avelsarbetet.
Desto fler som ögonlyser sina hundar desto bättre för rasen och dess framtid.
Vid konstaterad ögondiagnos
För att få information om olika diagnoser som konstateras vid en ögonlysning är det
än viktigare att de som drabbats ögonlyses kontinuerligt upp till 10 års ålder. Detta
gäller även avkomma till hund med konstaterad ögondiagnos. Denna data kan sedan
användas för att utvärdera hur de olika ögonsjukdomarna utvecklas hos Bichon Frisé
och säga något om dess ärftlighet.
Nota Bene
Det är inte möjligt att som hundägare själv se vilka ögonsjukdomar en hund har eller
inte. Olika sjukdomar kan debutera i olika åldrar. Endast behörig veterinär med
specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar kan ställa diagnoser. För vår
ras Bichon Frisé är det viktigt att man följer de rekommendationer avseende avel
som Bichon Frisé Ringen arbetat fram.

