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Mikos matte ringer, 31 oktober
2005, och iir viildigt ledsen fdr
Miko, t hr, har urinstoPP och
veteriniiren r6der att de ska avliva
honom. De ikte till veteriniiren pi
fredagen och fi ck tapp aMrko Pil Yz
liter urin. De r6ntgar honom och
ser inga problem med Prostatan
och urinprovet visar inget. Han iir
inte trdtt eller allmiinpflverkad.

Pimindagen ringermatte mig och
jag tar en anamnes pi Miko. Fdrsta
gingen han hade liknande Pro-
blem var for 4 ir sedan. Di hittade
man stenar och grus och oPererade
honom. Han kasterades ocksi,
vilket skulle trjalpa mot Proble-
met. Han tog operationerna bra.
Han 2ir en lugn, sniill och foglig
hund. Han iir stor och robust, som
en nallebjom. Han har massor av
piils och den blev tjockare efter
kastreringen.
Han var jiittesniill tiven som valp.

Vaccinationer; inga negativa reak-
tioner.
Mat; gillar gronsaker. Morotter iir
jdttegott.
Mage; kan vara lite hog i magen'
Har blivit sA efter kastreringen. Kan
variera mellan l6st och hArt. Han
fAr olja i maten och han fAr dietmat.
Gillar all mat och tAl allt. Nu gdller
diet, men tidigare At han mYcket och
gdrna.
Hull;22 kg vilket anses normalt for
rasen. Han har grova ben och han
var en knubbig valP.
Torst;normalt.
Frusen/varm; jdttevarm Pd somma-
ren dA griiver han ner sig i jorden.

Alskar sno.
Liggplats; ligger inte isdngar utan pA
golvet i farstun,

Tillsigelse; blir lite rddd och skiims och
sedan fjiiskar han.
Vaktar; skiiller ndr det ringer pA dorren,
men sedan vill han bli klappad. Ingen
vakthund alltsA!
Utstdllning; jdtteroligt. Han var utstdll-
ningshund.
Rang; inte hog irang.
Renlig;ja men han iilskar att dta bajs
av alla slag.
Ptilsen; fin och iilskar piils och klo-
vArd.
Tiinder; 0K med lite tandsten.
Veteriniir; lite ldskigt och han gndller,
men annars OK.
M6rker;lite morkridd.
Nya platser; lite otdckt. Han hAller sig
till dgarna dA.
Vdder; regn och blAst inget kul.
Badar; aldrig ute och inne iir det sAddr.
lnget favoritgora.

Littlird; mer dn deras andra hundar.
Gick agility ett tag och det var roligt
tyckte han.
Hosta;nej.
Ogon; rinner i starK solsken och i
bl6st. Lite vattnigt, inte kladdigt.
Hdltor;nej.
Doft; luktar illa ur munnen. (Kan
bero pA allt bajsdtande, kanske...)
Pdls/kropp luktar inte illa,
Oron; han hade nigot problem som
de trodde var blodora. Det kom
pldtsligt och det kdndes som en
viitska som flyttade sig i 6rat. Inga
utslag, Det liikte, men han hAller
fortfarande huvudet lite snetr it det
skadade 6rats hill. Oronen stAr
fortfarande upp, men det skadade
6rat kan lukta lite. Det var inte
oroninflammation.
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