Ohjeita eläintentarkastajille:
SMY:n hyväksymissä näyttelyissä voivat eläintentarkastuksia tehdä vain SMY:n koulutuksen käyneet
tarkastajat ja viralliset PET-tuomarit. SMY:lle tulee ilmoittaa, kuka/ketkä suorittavat eläintentarkastukset.

ULKOLOISET
Ulkoloisia voi olla joko silmillä erotettavia tai mikroskooppisen pieniä -> ei silmillä nähtäviä, jolloin on
tarkkailtava muita mahdollisia oireita.
Iholla tai turkissa elävät, silmillä nähtävät loiset
- ihossa tai turkissa missä kohden vain jotain liikkuvaa, mönkivää, luikertelevaa - pisaranmuotoisia,
pyöreitä, soikeita, pistemäisiä tai kuin liikkuvaa hilsettä
Iholla tai turkissa elävät, mikroskooppisen pienet loiset
Oireita voivat olla:
Hilse
- isoa leperemäistä tai pientä mujua, runsaasti -> mahdollisesti ihossa elävien loisten aiheuttamaa
Muut oireet
- iho ärtynyt/hilseilee runsaasti/punoittaa, ihossa haavaumia raapimisesta, turkki ohentunut selvästi ja
mahdollisesti karva katkeilee
- puhallettaessa tai sormilla hierottaessa piste/otus ei lähde irti, vaan on tiukasti kiinni -> loinen tai
loisen muna
- laita eläin valkoisen paperin päälle ja rapsuta ihoa ja turkkia epäilyttävästä kohdasta - katso paperia,
hilse pysyy paikallaan, loinen liikkuu
Normaali vähäinen hilse irtoaa puhaltaessa tai sormilla hierottaessa.
Korvassa elävät loiset
nähtävissä runsaasti ruskeaa kahvinporomaista eritettä -> mahd. korvapunkki

SIENI-INFEKTIOT – SILSA
-

Zonoosi, tarttuu eläimestä tai sen kuivikkeista ym.
Oireeton kantajuus !
Eri alalajeja, monimuotoisia oireita
Oireet alkaa huomaamattomasti
o vaaleaa hilseilyä
o karvattomia tai kaljuja laikkuja, hilseilyä, joskus alueet punoittavia
o rupia, hilsekasautumia, kokkareista hilseilyä
o turkin harventumaa, karvan katkeilua, turkin ohentumista
o karvat voivat lähteä tuppoina ja karvatupen kanssa
o kutinaa, jos iho on tulehtunut (bakteeritulehdus)
o usein ns. kriittisillä alueilla, missä on kosteaa, lian kanssa kosketuksissa, hankala huomata
(tassunpohjien ja jalkakarvojen raja-alue, korvan takaosa, korvan lehti myös sisäpuolelta,
mahanalus)
o voi myös esiintyä ihan missä vaan eläintä, myös kauttaaltaan

Silsatartunnan saaneen ihmisen oireet:
o rengasmaisesti laajeneva muutos, muutamien senttien läpimitasta kymmeniin sentteihin,
sisäkkäisiä renkaita, karvatupentulehdus
Varsinaisen diagnoosin tekee eläinlääkäri.
MUUT
-

rohiseva hengitys, vuotavat silmät tai nenä
tuoreet haavat ja tappelun jäljet
heikko yleiskunto tai muuten sairaanoloinen
tiine tai imettävä marsu ei saa osallistua näyttelyyn

Tärkeitä ohjeita
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lois/silsaepäilyn jälkeen pöydän ja käsien desinfiointi, mahd. vaatteiden vaihto
suositeltavaa käyttää marsu/näytteilleasettajakohtaisia kertakäyttöisiä muoviessuja,
kertakäyttöhanskoja ja eri vaatteita kuin mitä muutoin näyttelyn aikana pidetään
Virkon S –liuos oikein laimennettuna ja voimassa olevana. Pinkkiväri on liuoksen indikaattori,
ÄLÄ KÄYTÄ HAALEAA LIUOSTA. Tee jokaiseen näyttelyyn aina uusi liuos!

