
HJERTEUNDERSØGELSE AF CAVALIER KING CHARLES SPANIEL 
Stambog kopi med forældreoplysninger vedlægges 

Hundens stambogsnavn – husk kennelmærket:                                                                                                           Han Tæve 

Kaldenavn: Farve: Fødselsdato: Alder: 

Reg.nr.: ID-nummer. (Tatovering eller chip nr.:) 

Ejers navn: 

Adresse: Tlf.nr.: 

Postnr. og by: Mail adresse:  

På tro og love erklærer jeg, at ovennævnte hund er den, jeg har overgivet til undersøgelse. 
 
 
Dato:                                         Ejers underskrift: 

BEMÆRK! 
Resultaterne fra undersøgelserne anvendes til forskning ved Københavns Universitet (KU), men data vil fremgå anonymt. 

 

UDFYLDES AF DYRLÆGEN 
(Kun dyrlæger godkendt af KU) 

Videobånd nr.: Minuttal: 

Mislyd (over mitral ostiet) ( 0-6 ): 
 

Evt. bemærkninger: 

Kan bedømmes tilfredsstillende:               JA           NEJ 
                                                                                       

Mistanke om uskyldig flow-lyd:                JA           NEJ Samtidig bekræfter jeg, at den undersøgte hund har det angivne ID-
nummer (tatovering eller chipnr.), og at jeg har aflæst nummeret på 
hunden – og ikke på dens papirer. 

Udfyldes kun hvis svær at undersøge eller mistanke om flowlyd: 
Dato og dyrlægens underskrift og stempel: 
 
 
 
 
 

Jet-størrelse: Aorta flow: 
Evt. bemærkninger: 

UDFYLDES AF KVL 
Mitral Prolaps (MP) ( 0-3 ): 

Evt. bemærkninger: 
 

 
 
 

Kan bedømme MP tilfredsstillende:            JA         NEJ 

ENDELIGT undersøgelsesresultat  
UDFYLDES AF KU 
Mislyd:           Mitralprolaps: 
 
 
 
 
 
KU underskrift og stempel: 

GODKENDT TIL AVL 
Dato:   
 
Indtil 4 år � 
Indtil 6 år � 
Resten af livet � 
(efter forskningsgruppen ved KUs anbefalinger) 

IKKE GODKENDT TIL AVL 
Dato: 
 

Hjerteundersøgelsen skal foretages af en dyrlæge godkendt af Københavns Universitet (KU). Dyrlægen sender attesten, kopi af 
stambogen, en DVD med skanningsoptagelsen samt oplysning om ejers CPR nummer til KU (professor, dr.med.vet. Lisbeth Høier Olsen). 
Efter bedømmelse af skanningsoptagelsen sender KU attesten elektronisk til hundens ejer (NB! der kan gå op til 4 uger efter KU har 
modtaget attesten). En regning på 500,- inklusiv moms for KU’s bedømmelse af skanningsoptagelsen sendes direkte til hundens ejer. 
Oplysning om ejers CPR nummer anvendes af KU’s regnskabssystem. Se venligst hjemmesiden www.ivs.ku.dk for yderligere oplysninger. 

  

  

  

 

 

KU nr. 
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