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Turbo kommer till mig, aprl|2006, med problemet
att han kriiks mycket. Han kriiks niir som helst under
dagen, gulvitt, och det kan varamati. Det 6r ej knutet
till att han 6ter eller dricker. Ibland krbks han om man
drar hirt i hans koppel. Han harklar sig och krdks.
Han kan ocksi vara l6s i magen och det iir en slemmig,
vitaktig avforing. Det iir omslutet av en slems6ck, som
spricker upp nlr avfdringen landar pi marken.

Fir Prednis olon, Yz tablett varannan dag, men krtiks
trots detta.

Han framstir som en 6ldre distingerad herre, men
matte beskriver honom mentalt som en ganska ilsken
hund. Han j agar unga\ cyklister, hanhundar och har
bitit cyklister. Han dr reserverad mot frimlingar. Han
6r otilig och piper om han inte fbr som han vill. Han
har aldrig bitit agarna. Han var likadan som valp.
Mamman var inte arg,pappan var reserverad.

Nu vill han inte vara ensam. Det gick bra tidigare.
Han ser daligt och vill ha siillskap . Han iir nastan helt dov.
Kan inte gi i trappan. Han iir stel.

Vaccineras irligen och kan vara lite trott efterit. Matte
har varit mycket duktig och har med sig hela listan
med vaccinationer. Han har 6ven rabiesvaccinerats.

Han har tandsten och luktar illa ur munnen. Fick dra
ut tre ttinder som 7-iring. Analsiicksproblem vidnigra
tillftillen och har fbtt antibiotika mot detta.

Inte nervds och inga riidslor. Vill kolla allt. Han tycker
inte om stora svarta tikar, di blir han aggressiv, men
annars 6r det OK med tikar. Hanhundar gir inte alls
och inte heller valpar. Liittstressad tidigare och skiillde
mycket. Mopeder hatar han.

Sovplatsen 2ir soffan och f6rut i husses sdng. Han
vill ha en matta att ligga pfl, iiven pi sommaren.
Han fir liitt urinviigsinfektioner. Snd 6r inte kul.
Han badar gdma, men ffir inte pga problemen med
urinviigarna.

Aptiten har 6kat enormt med cortisonbehandlingen
och han har blivit lite rund. Tidigare var han kinkig


