
Jag vill att du som köpare ska höftledsröntga och HCM-scanna din katt som du
har köpt av mig. Anledningen till detta är att jag vill få en bättre överblick på
hälsan hur det ser ut bland de avkommor som föds hos mig samt att jag vill hjälpa
till att bidra med mer hälsounderlag för rasen till de hälsoprogram som finns.
 
Nedan kan du läsa om när detta skall göras och hur du ska gå till väga, och hur du
ska göra för att få återbetalningen av de båda undersökningarna ersatta av mig.
 
Mvh Carolina Samuelsson
Qtcat uppfödning
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HCM-scanna katten när den är mellan 5-8 år gammal, 
gör så här:  
1, Du bokar en tid hos en veterinär som är ansluten till Pawpeds hälsoprogram mot HCM. 
 
2, Sedan ska du ladda ned denna blankett https://pawpeds.com/healthprogrammes/HCM-
form.pdf och fylla i den och ta med den till den undersökande veterinären. 
 
3, Själva undersökningen sker med ultraljud och det brukar ta ca 10-15 minuter. Katten behöver
inte fasta innan. Du får svar direkt på om katten har ett normalt hjärta eller inte!

 

 
 
 
Höftledsröntga katten tidigast vid 10 månaders ålder, 
gör så här:
1, Du bokar tid hos en klinik som kan ta röntgenplåtar. Välj med fördel en klinik som är duktiga
på att ta plåtar på höfter! 
 
2, Sedan ska du ladda ned denna blankett: https://pawpeds.com/healthprogrammes/HD-
form.pdf och fylla i den och ta med den till kliniken som röntgar. På blanketten finns
information till den som ska ta röntgenplåtar, så de vet hur de ska tas och vart det ska skickas,
samt till dig om hur du betalar in avläsningsavgiften till pawpeds.
 
3, Själva undersökningen går till så att katten får lugnande (oftast) och därför ska den vara
fastande inför besöket. Sedan lägger man katten i korrekt position och så tar man
röntgenbilderna. Sedan skickas bilderna iväg till avläsaren och man får vänta ca 3-6 veckor på
resultat. Resultatet skickas sedan till din mailadress du angivit på blanketten.

 

 
Återbetalning: 
För att få dessa undersökningar återbetalade av mig så behöver du uppvisa kvitto samt att du
uppfyller kraven enligt ovan avseende ålder och tillvägagångssätt och att resultaten redovisas i
Pawpeds hälsoprogram.
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