BOAS-GRADERING. Screening for avl
(BOAS-grading. Screening program)

I samarbeid med (in cooperation with)
Jane Ladlow, MA VetMB CertVR CertSAS DipECVS MRCVS

Hundens registrerte navn (dog’s registered name):

L
E

Fødselsdato (date of birth):

P
M

Rase (breed):

Alder (age):

Reg nr:

ID-nummer (chip/tattoo):

☐ Hann (male)
☐ Tispe (female)

ID-chip sjekket (ID confirmed):
☐ Ja (yes)
☐ Intakt (entire)
☐ Kastrert/sterilisert
(neutered)
☐ Drektig (pregnant)

E
S
K
E

Eiernavn og adresse: (owner’s name/address)

Tlf. nr. (phone):
e-mail:

Er hunden tidligere luftveis-operert (has the dog had airway surgery)? *
☐ Ja (yes)
☐ Nei (no)
☐ Vet ikke (don’t know)

Nesebor (nostrils):
☐ Åpne (open)
☐ Mild stenose/forsnevring (mild stenosis)
☐ Moderat stenose/forsnevring (moderat stenosis)
☐ Alvorlig stenose/forsnevring (severe stenosis)
☐ Grad 0
☐ Grad I
☐ Grad II
☐ Grad III

Vekt, kg (weight, kg):________________

E
S
K
E

BOAS-grad (BOAS-grade)

L
E

P
M

Klinisk undersøkelse (clinical exam)

Kommentar (comment):

L
E

Tidligste dato for ny undersøkelse (earliest date for re-examination):
Veterinær godkjent av NKK (NKK-approved veterinarian):
Navn (name):
Dato (date):

Klinikk (clinic):

P
M

Signatur og stempel (signature and stamp):

E
S
K
E

* Informasjon fra eier/journal (information from owner/journal)

Forklaring til BOAS-graderingen
Grad 0 Klinisk uten anmerkning. Har ikke symptomer fra luftveiene.
Grad I Klinisk uten anmerkning. Milde BOAS-symptomer fra luftveier, men påvirker ikke aktivitet.
Grad II Klinisk påvirket. Hunden har moderate symptomer fra luftveiene og disse bør følges med på. Hunden kan ha behov for
behandling, inkl. vekttap og kirurgi.
Grad III Klinisk påvirket, og skal ikke brukes i avl. Alvorlige tegn fra luftveier som følge av BOAS. Hunden bør undersøkes grundig
av veterinær og behandles.

The BOAS grading system
Grade 0 Clinically unaffected. Free of respiratory signs.
Grade I Clinically unaffected. Mild respiratory signs of BOAS but does not affect exercise performance.
Grade II Clinically affected. The dog has moderate respiratory signs of BOAS and should be monitored. The dog may require treatment,
including weight loss and surgery.
Grade III Clinically affected, and should not be bred. Severe respiratory signs of BOAS. The dog should have a thorough veterinary
examination with treatment.

