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DERMATOLOGI
ANAMNESESKEMA
Dato			

Dit navn

1

Hvilket hud- eller øreproblem skyldes dit besøg?

2

Hvor længe har problemet stået på?

3

Da problemet startede, kom det pludseligt eller gradvist over en tidsperiode?

4

Hvordan så hud- eller øreproblemet ud da det først blev opdaget?

5

Hvordan har det forandret sig eller spredt sig?

6

Problemet har været (vælg en):

Hvor gammel var dit dyr da problemet startede?

Kontinuerligt, selv med medicinering
Kontinuerligt, men bedring med medicinering
I perioder eller sporadiskt
		
7 Er problemet værre under visse tider på året? I så fald, hvornår?
8

I løbet af det seneste år, hvor meget har dit dyr kløet sig under et typiskt udbrud af hud- eller
øresygdom? Brug en skala fra 1 till 10, hvor 1 er lejlighedsvis kløe, som en normal person eller et dyr kan
have og 10 betyder konstant, slem kløe

9

Hvis du bruger samme 1-10 skala, hvor meget har dit dyr kløet sig den seneste måned?

10 Får dit dyr behandling nu? Hvis ja, hvilken slags?
11 Hvornår fik dit dyr sidst noget medicin og hvilken medicin var det?
12 Notér alt dit dyr æder (inkl. godbidder, tyggeben, tandpasta, madrester, hapser etc.):

13 Har forskellige diæter/fodertyper været forsøgt som behandling? I så fald, angiv hvilket foder og hvor
længe du har givet det:
14 Hvor mange gange har dit dyr afføring i døgnet, angiv gennemsnitlig antal:
15 Hvor ofte vasker du normalvis dit dyr? Med hvad?
16 Har du set parasitter på dit dyr eller på andre dyr i husholdningen?
17 Bruger du rutinemæssigt forebyggende produkter mod lopper og flåter på dit dyr (hvilken slags)?
18 Har dit dyr nogensinde været udenlands, i så fald i hvilket land og hvornår?
19 Hvilke andre dyr har du i husholdningen?
20 Har nogle af de andre dyr hudproblemer?

Har nogle mennesker i husholdningen hudproblemer?

21 Udover hudproblem, har dit dyr nogen diagnosticerede medicinske problemer?
22 Angiv venligst andre symtomer som dit dyr har, som ikke er beskrevet foroven eller noget andet du
mistænker kan bidrage til dit dyrs hud- eller øreproblem.
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23 I følgende tabel, kryds af på det der passer på dit dyrs symptomer i hele dets periode med
hud- eller øreproblemer
Symtom

Sker aldrig

Sker sjældent el lidt

Sker undertiden el moderat

Sker ofte el meget

Kradser / slikker / bider sig selv
Mister pels eller dårlig tilvækst af pels
Øget rødme i huden
Små røde pletter, bumser, knopper, udslæt
Skæl, flager, svampet hud
Øget lugt fra hud eller pels
Skorpet eller ru områder på huden
Åbne, fugtige sår
Områder som bløder eller væsker
Øjne: rødme, irritation, kløe, flåd
Forandring i farve eller kvalitet af pels
Hudområder som er blevet mørkere
Pigmenttab – sort hud er blevet rosa
Øreirritation
Parasitter er set på dyret
Diarré eller løs afføring
Opkast
Nys eller øget vejrtræningslyd
Forandringer i personlighed
Forandringer i aktivitetsniveau
Vægttab eller vægtøgning
Ændret appetit
Ændret tørst
Ændringer i urineringsvaner

24 Hvor meget slikker, bider, tygger, kradser eller gnider dit dyr sig på følgende områder af kroppen?
(Kryds af)
Område på kroppen

Ingen kløe

Mild kløe

Moderat kløe

Kraftig kløe

Poter
Ben
Bug/kønsorganer
Armhuler, bryst, kroppens sider
Ansigt/øjne
Ører/øreflap
Langs ryg eller bagdel
Hale
Analområde

25 Det er vigtigt at vi ved hvilke typer af medicin dit dyr har fået tidigere og om det hjalp. På listen over
medicin herunder, kontroller da om det har været givet og i så fald, hvor meget det hjalp.
(Kryds i ruden ”Ja” hvis det er givet og derefter hvor meget behandlingen hjalp.)
Medicinsk behandling

Er det nogensinde blevet brugt?
Ja

Nej

Kortison, tabletter eller sprøjter (prednisolon, dexametason)
Antibiotika alene (udan anden medicinering samtidigt)
Antihistamin
Svampedræbende lægemiddel
Ciklosporin (Atopica, Cyclavance, Modulis, Sporimune)
Apoquel
Cytopoint
Immunterapi (Artuvetrin, Immucept – sprøjter eller dråber i munden)
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Ved ikke

Hvis ja, hvor meget hjalp det?
Hjalp ikke

Hjalp lidt

Hjalp meget

