
KIMPPAULTRAT SYKSY 2020 
 
 
 
 
 
Tutustu huolella tähän saatekirjeeseen. tutkimusaikoja varaamalla sitoudut noudattamaan annettuja ehtoja ja ohjeita.  
 
Kyseessä on seulontatutkimus. Se on tarkoitettu terveille kissoille. Mikäli kissalla on jo todettu sydänsairaus tai se on kliinisesti 
sairas, silloin tutkimukset tehdään kardiologin normaalin ajanvarauksen puitteissa ja normaali hinnaston mukaisesti. 
Kimppaultraus toteutuu, jos kyseiseen ultraukseen on ilmoittautunut 7 kissaa kaksi viikkoa ennen tutkimuspäivää. Jos näin ei ole, 
on yhdistysten mahdollisesti peruttava ko. ultrauspäivä, jotta yhdistyksille ei tule maksettavaa sanktiota. Kirjeen lopusta löydät 
klinikkojen yhteystiedot ja ilmoittautumispäivämäärät. 
 
Korona ohjeistus syksyn 2020 kimppaultrissa: 
 

➢ Kaikki lomakkeet on oltava täytettyinä ennen klinikalle tuloa! 
➢ Klinikalle saapuminen 5-10 minuuttia ennen annettua aikaa, toimitaan mahdollisimman tehokkaalla ja lyhyellä 

asioinnilla. 
➢ VAIN yksi henkilö kissan kanssa klinikalle. 
➢ Maskia tulee käyttää koko asioinnin ajan klinikalla, suosittelemme omaa maskia. 
➢ Tautiriskin vuoksi asiakasta ei  oteta toimenpidehuoneeseen. 
➢ Asiakas voidaan lähettää pois myös klinikan tiloista toimenpiteen ajaksi odotustilan ruuhkaantumisen välttämiseksi. 
➢ Vältetään turhaa puhumista ja oleilua sisätiloissa. 

 
AJANVARAUS: 
Olet itse vastuussa ajanvarauksestasi.  
Ajanvaraus on SITOVA. Kerro myös kissasi rotu, valitsemasi ultrauspaketti ja mahdolliset muut klinikalla suoritettavat samalla 
käynnillä haluamasi tutkimukset. 
Huomioitavaa! Aikataulutus on 4 kissaa/1,5 tuntia. Kaikilla näillä kissoilla annetaan siis sama aika. Näin saadaan tutkimukset 
tehtyä joustavasti ilman yllättäviä katkoja. 
 
PERUUTUKSET: 
Eläinlääkäriaseman tutkimusten peruutus: 
Peruuttamattomasta käynnistä klinikka laskuttaa omien tutkimustensa kohdalla käytäntöjensä mukaan. 
Ultraäänitutkimusten peruutus: 
Tee peruutus ajoissa. Jos ultraäänitutkimuksen peruuttaminen tapahtuu 7 päivää ennen tai sen jälkeen, tulee sinulle 
peruuntumismaksu, joka on 124 e/kissa. (Korona sairastumisen tai kuolemantapauksen sattuessa maksua ei peritä.) 
Mikäli jätät menemättä ultraäänitutkimukseen etkä ole perunut aikaasi olet velvollinen maksamaan sen hinnan, joka olisi ollut 
seulonnan maksusikin. 
 
ULTRAÄÄNITUTKIMUSTEN HINNAT: (ALV sisältyy hintoihin) 
 
HCM: 

• 3-6 kissaa 147e/kissa 

• 7 kissaa tai enemmän 128e/kissa 
 
HCM & PKD (reflux ragdoll): 

• 3-6 kissaa 177e/kissa 

• 7 kissaa tai enemmän 140e/kissa 
 
Tutkimuskohtaisia lisätietoja ja tietoja varaustilanteesta saat eläinlääkäriasemalta. Jos kissallesi tehdään tutkimus, jonka aikana 
tiedät/uskot sen tarvitsevan rauhoitusta, pidä kissasi ravinnotta 8 tuntia ennen tutkimusaikaa. Vettä saa juoda. 
 
Täytä tarvittavat lomakkeet valmiiksi omalta osaltasi ja ota mukaan. 
 
Kaikki kamppisultraan tulevat täyttävät: 

➢ Sydänultra: https://pawpeds.com/healthprogrammes/HCM-form.pdf 
 
 

https://pawpeds.com/healthprogrammes/HCM-form.pdf


Muut lomakkeet täytetään sen mukaan mitä tutkimuksia kissalle on ajanvarauksen yhteydessä tilattu: 
➢ Lonkkakuvaus Uppsalan Yliopiston eläinsairaala  (Pawpeds yhteistyö): https://pawpeds.com/healthprogrammes/HD-

form.pdf 
➢ Lonkkakuvaus OFA: https://www.ofa.org/application-forms (Oikea lomake ja ohjeistus listan 10. Hip and/or Elbow 

Dysplasia) 
➢ Eläinlääkärin näytteenottotodistus veri- /DNA testeille: 

https://www.kissaliitto.fi/wpolku/media/2020/01/dna-testilomake_20.pdf  
➢ Verinäyte lomake kissojen geenitutkimukseen: 

https://www.kissaliitto.fi/wpolku/media/2020/01/N%C3%A4ytelomake_20.pdf  
 
MUKANA OLEVAT KLINIKAT JA TUTKIMUSAJAT – ILMOITTAUTUMISET OHJEIDEN MUKAAN SUORAAN KLINIKOILLE 
 
PÄIJÄT-HÄMEEN ELÄINLÄÄKÄRIASEMA LAHTI 5.11.2020 
Saimaankatu 18 
15140 Lahti 
p.  03 751 0980 
www.vet112.fi  
GDPR tietosuojalomake http://www.vet112.fi/images/gdpr-asiakkaalta.pdf (Allekirjoitetaan vasta klinikalla.) 
Ainoastaan Ragdollien ja Maine Coonien ilmoittautumisia 15.10.2020 asti. Tämän jälkeen kaikki rodut voivat ilmoittautua 
(edelleen myös Ragdollit ja Maine Coonit). Ultrauspäivä perutaan ellei 22.10.20 mennessä ole vähintään 7 osallistujaa. 
 
OULUN ELÄINKLINIKKA 16.11.2020 
Metsokankaantie 3 
90420 Oulu 
p. 08 5545850 
www.ouluek.fi  
Ainoastaan Ragdollien ja Maine Coonien ilmoittautumisia 19.10.2020 asti. Tämän jälkeen kaikki rodut voivat ilmoittautua 
(edelleen myös Ragdollit ja Maine Coonit). Ultrauspäivä perutaan ellei 2.11.20 mennessä ole vähintään 7 osallistujaa. 
 
OMAELÄINKLINIKKA TURKU 23.11.2020 
Läntinen Pitkäkatu 17  
20100 Turku 
P. 02 6514 1210 
www.omaelainklinikka.fi  
Ainoastaan Ragdollien ja Maine Coonien ilmoittautumisia 26.10.2020 asti. Tämän jälkeen kaikki rodut voivat ilmoittautua 
(edelleen myös Ragdollit ja Maine Coonit). Ultrauspäivä perutaan ellei 9.11.20 mennessä ole vähintään 7 osallistujaa. 
 
OMAELÄINKLINIKKA TAMPERE 8.12.2020 
Satakunnankatu 23, 33100 Tre 
rosa.koivula@omaelainklinikka.fi Huom! Tampereen ilmoittautumiset ainoastaan Rosan kautta! 
p. 03 3397 6950 
www.omaelainklinikka.fi  
Ainoastaan Ragdollien ja Maine Coonien ilmoittautumisia 10.11.2020 asti. Tämän jälkeen kaikki rodut voivat ilmoittautua 
(edelleen myös Ragdollit ja Maine Coonit). Ultrauspäivä perutaan ellei 24.11.20 mennessä ole vähintään 7 osallistujaa. 

 
OMAELÄINKLINIKKA HELSINKI, EIRA 9.12.2020  
Telakkakatu 3, 00150 Helsinki 
p. 09 8567 6643 
www.omaelainklinikka.fi 
Ainoastaan Ragdollien ja Maine Coonien ilmoittautumisia 10.11.2020 asti. Tämän jälkeen kaikki rodut voivat ilmoittautua 
(edelleen myös Ragdollit ja Maine Coonit). Ultrauspäivä perutaan ellei 24.11.20 mennessä ole vähintään 7 osallistujaa.  
 
Lisätietoja, tarkennuksia: 
Riitta Mättö pj@finragdolls.net p. 040 7614 170 
Sanna Perälä vpj@mainecoon.fi p: 040 835 8386  
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