
Kasvattajakohtainen terveyskysely amerikanstaffordshirenterrierille

Kasvattaja tai kennelnimi: 
Pentueissani/kasvateissani on esiintynyt seuraavaa, valitse vaihtoehto (x) tai kirjoita tarkka luku, jos tiedossa

pentue pentue pentue pentue pentue pentue pentue pentue pentue pentue pentue pentue pentue
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

keisarinleikattu pentue
sydänvika
puppy "murmur"
tasapainohäiriöitä
epilepsia
polvivamma
polven ristisiteen repeytyminen
kohtutulehdus
valeraskaus
tiinehtyvyysongelma
kivesvikaisuus
eturauhasen liikatoiminta
heikko libido
kirsuhalkio
kitalakihalkio
pehmyt kitalaki, hengitysongelmat
vatsapeitteet auki
töpöhäntä
mutkahäntä
kippurahäntä
napatyrä
alapurenta
yläpurenta
alakulmahammas/-hampaat osuu ikeneen
alakulmahammas/-hampaat kitalaessa
hammaspuutokset (P1-P4)
muut hammaspuutokset, molaarit
vinopurenta
ylimääräiset yläetuhampaat (yli 6)
alaluomen kiertymä
luppakorvat
pystyt korvat
furunguloosi
ruoka-aineallergia
vuodenaika-allergia
hiiva
sikaripunkki
hormonaalista iho-oireilua juoksun jälkeen
muita iho-ongelmia
huono/ohut/kuiva turkki
kuuro
munuaisvika
maksatulehdus/toimintahäiriö
kasvain
syöpä
pelkoa/aggressiivisuutta
muuta/mitä?
muuta/mitä?
muuta/mitä?
muuta/mitä?
muuta/mitä?
pentueen keskimääräinen elinikä

Palautus: jalostustoimikunta@amstaffiyhdistys.net. Postilla: pyydä tarkemmat tiedot em. Osoitteesta. 

distributed


	topmostSubform[0]: COSString{}
	Page1[0]: 
	_1__keisarinleikattu_pentue[0]: 
	_2__keisarinleikattu_pentue[0]: 
	_3__keisarinleikattu_pentue[0]: 
	_4__keisarinleikattu_pentue[0]: 
	_5__keisarinleikattu_pentue[0]: 
	_6__keisarinleikattu_pentue[0]: 
	_7__keisarinleikattu_pentue[0]: 
	_8__keisarinleikattu_pentue[0]: 
	_9__keisarinleikattu_pentue[0]: 
	_10__keisarinleikattu_pentue[0]: 
	_11__keisarinleikattu_pentue[0]: 
	_12__keisarinleikattu_pentue[0]: 
	_13__keisarinleikattu_pentue[0]: 
	_1__sydänvika[0]: 
	_2__sydänvika[0]: 
	_3__sydänvika[0]: 
	_4__sydänvika[0]: 
	_5__sydänvika[0]: 
	_6__sydänvika[0]: 
	_7__sydänvika[0]: 
	_8__sydänvika[0]: 
	_9__sydänvika[0]: 
	_10__sydänvika[0]: 
	_11__sydänvika[0]: 
	_12__sydänvika[0]: 
	_13__sydänvika[0]: 
	_1__puppy_murmur[0]: 
	_2__puppy_murmur[0]: 
	_3__puppy_murmur[0]: 
	_4__puppy_murmur[0]: 
	_5__puppy_murmur[0]: 
	_6__puppy_murmur[0]: 
	_7__puppy_murmur[0]: 
	_8__puppy_murmur[0]: 
	_9__puppy_murmur[0]: 
	_10__puppy_murmur[0]: 
	_11__puppy_murmur[0]: 
	_12__puppy_murmur[0]: 
	_13__puppy_murmur[0]: 
	_1__tasapainohäiriöitä[0]: 
	_2__tasapainohäiriöitä[0]: 
	_3__tasapainohäiriöitä[0]: 
	_4__tasapainohäiriöitä[0]: 
	_5__tasapainohäiriöitä[0]: 
	_6__tasapainohäiriöitä[0]: 
	_7__tasapainohäiriöitä[0]: 
	_8__tasapainohäiriöitä[0]: 
	_9__tasapainohäiriöitä[0]: 
	_10__tasapainohäiriöitä[0]: 
	_11__tasapainohäiriöitä[0]: 
	_12__tasapainohäiriöitä[0]: 
	_13__tasapainohäiriöitä[0]: 
	_1__epilepsia[0]: 
	_2__epilepsia[0]: 
	_3__epilepsia[0]: 
	_4__epilepsia[0]: 
	_5__epilepsia[0]: 
	_6__epilepsia[0]: 
	_7__epilepsia[0]: 
	_8__epilepsia[0]: 
	_9__epilepsia[0]: 
	_10__epilepsia[0]: 
	_11__epilepsia[0]: 
	_12__epilepsia[0]: 
	_13__epilepsia[0]: 
	_1__polvivamma[0]: 
	_2__polvivamma[0]: 
	_3__polvivamma[0]: 
	_4__polvivamma[0]: 
	_5__polvivamma[0]: 
	_6__polvivamma[0]: 
	_7__polvivamma[0]: 
	_8__polvivamma[0]: 
	_9__polvivamma[0]: 
	_10__polvivamma[0]: 
	_11__polvivamma[0]: 
	_12__polvivamma[0]: 
	_13__polvivamma[0]: 
	_1__polven_ristisiteen_repeytyminen[0]: 
	_2__polven_ristisiteen_repeytyminen[0]: 
	_3__polven_ristisiteen_repeytyminen[0]: 
	_4__polven_ristisiteen_repeytyminen[0]: 
	_5__polven_ristisiteen_repeytyminen[0]: 
	_6__polven_ristisiteen_repeytyminen[0]: 
	_7__polven_ristisiteen_repeytyminen[0]: 
	_8__polven_ristisiteen_repeytyminen[0]: 
	_9__polven_ristisiteen_repeytyminen[0]: 
	_10__polven_ristisiteen_repeytyminen[0]: 
	_11__polven_ristisiteen_repeytyminen[0]: 
	_12__polven_ristisiteen_repeytyminen[0]: 
	_13__polven_ristisiteen_repeytyminen[0]: 
	_1__kohtutulehdus[0]: 
	_2__kohtutulehdus[0]: 
	_3__kohtutulehdus[0]: 
	_4__kohtutulehdus[0]: 
	_5__kohtutulehdus[0]: 
	_6__kohtutulehdus[0]: 
	_7__kohtutulehdus[0]: 
	_8__kohtutulehdus[0]: 
	_9__kohtutulehdus[0]: 
	_10__kohtutulehdus[0]: 
	_11__kohtutulehdus[0]: 
	_12__kohtutulehdus[0]: 
	_13__kohtutulehdus[0]: 
	_1__valeraskaus[0]: 
	_2__valeraskaus[0]: 
	_3__valeraskaus[0]: 
	_4__valeraskaus[0]: 
	_5__valeraskaus[0]: 
	_6__valeraskaus[0]: 
	_7__valeraskaus[0]: 
	_8__valeraskaus[0]: 
	_9__valeraskaus[0]: 
	_10__valeraskaus[0]: 
	_11__valeraskaus[0]: 
	_12__valeraskaus[0]: 
	_13__valeraskaus[0]: 
	_1__tiinehtyvyysongelma[0]: 
	_2__tiinehtyvyysongelma[0]: 
	_3__tiinehtyvyysongelma[0]: 
	_4__tiinehtyvyysongelma[0]: 
	_5__tiinehtyvyysongelma[0]: 
	_6__tiinehtyvyysongelma[0]: 
	_7__tiinehtyvyysongelma[0]: 
	_8__tiinehtyvyysongelma[0]: 
	_9__tiinehtyvyysongelma[0]: 
	_10__tiinehtyvyysongelma[0]: 
	_11__tiinehtyvyysongelma[0]: 
	_12__tiinehtyvyysongelma[0]: 
	_13__tiinehtyvyysongelma[0]: 
	_1__kivesvikaisuus[0]: 
	_2__kivesvikaisuus[0]: 
	_3__kivesvikaisuus[0]: 
	_4__kivesvikaisuus[0]: 
	_5__kivesvikaisuus[0]: 
	_6__kivesvikaisuus[0]: 
	_7__kivesvikaisuus[0]: 
	_8__kivesvikaisuus[0]: 
	_9__kivesvikaisuus[0]: 
	_10__kivesvikaisuus[0]: 
	_11__kivesvikaisuus[0]: 
	_12__kivesvikaisuus[0]: 
	_13__kivesvikaisuus[0]: 
	_1__eturauhasen_liikatoiminta[0]: 
	_2__eturauhasen_liikatoiminta[0]: 
	_3__eturauhasen_liikatoiminta[0]: 
	_4__eturauhasen_liikatoiminta[0]: 
	_5__eturauhasen_liikatoiminta[0]: 
	_6__eturauhasen_liikatoiminta[0]: 
	_7__eturauhasen_liikatoiminta[0]: 
	_8__eturauhasen_liikatoiminta[0]: 
	_9__eturauhasen_liikatoiminta[0]: 
	_10__eturauhasen_liikatoiminta[0]: 
	_11__eturauhasen_liikatoiminta[0]: 
	_12__eturauhasen_liikatoiminta[0]: 
	_13__eturauhasen_liikatoiminta[0]: 
	_1__heikko_libido[0]: 
	_2__heikko_libido[0]: 
	_3__heikko_libido[0]: 
	_4__heikko_libido[0]: 
	_5__heikko_libido[0]: 
	_6__heikko_libido[0]: 
	_7__heikko_libido[0]: 
	_8__heikko_libido[0]: 
	_9__heikko_libido[0]: 
	_10__heikko_libido[0]: 
	_11__heikko_libido[0]: 
	_12__heikko_libido[0]: 
	_13__heikko_libido[0]: 
	_1__kirsuhalkio[0]: 
	_2__kirsuhalkio[0]: 
	_3__kirsuhalkio[0]: 
	_4__kirsuhalkio[0]: 
	_5__kirsuhalkio[0]: 
	_6__kirsuhalkio[0]: 
	_7__kirsuhalkio[0]: 
	_8__kirsuhalkio[0]: 
	_9__kirsuhalkio[0]: 
	_10__kirsuhalkio[0]: 
	_11__kirsuhalkio[0]: 
	_12__kirsuhalkio[0]: 
	_13__kirsuhalkio[0]: 
	_1__kitalakihalkio[0]: 
	_2__kitalakihalkio[0]: 
	_3__kitalakihalkio[0]: 
	_4__kitalakihalkio[0]: 
	_5__kitalakihalkio[0]: 
	_6__kitalakihalkio[0]: 
	_7__kitalakihalkio[0]: 
	_8__kitalakihalkio[0]: 
	_9__kitalakihalkio[0]: 
	_10__kitalakihalkio[0]: 
	_11__kitalakihalkio[0]: 
	_12__kitalakihalkio[0]: 
	_13__kitalakihalkio[0]: 
	_1__pehmyt_kitalaki__hengitysongelmat[0]: 
	_2__pehmyt_kitalaki__hengitysongelmat[0]: 
	_3__pehmyt_kitalaki__hengitysongelmat[0]: 
	_4__pehmyt_kitalaki__hengitysongelmat[0]: 
	_5__pehmyt_kitalaki__hengitysongelmat[0]: 
	_6__pehmyt_kitalaki__hengitysongelmat[0]: 
	_7__pehmyt_kitalaki__hengitysongelmat[0]: 
	_8__pehmyt_kitalaki__hengitysongelmat[0]: 
	_9__pehmyt_kitalaki__hengitysongelmat[0]: 
	_10__pehmyt_kitalaki__hengitysongelmat[0]: 
	_11__pehmyt_kitalaki__hengitysongelmat[0]: 
	_12__pehmyt_kitalaki__hengitysongelmat[0]: 
	_13__pehmyt_kitalaki__hengitysongelmat[0]: 
	_1__vatsapeitteet_auki[0]: 
	_2__vatsapeitteet_auki[0]: 
	_3__vatsapeitteet_auki[0]: 
	_4__vatsapeitteet_auki[0]: 
	_5__vatsapeitteet_auki[0]: 
	_6__vatsapeitteet_auki[0]: 
	_7__vatsapeitteet_auki[0]: 
	_8__vatsapeitteet_auki[0]: 
	_9__vatsapeitteet_auki[0]: 
	_10__vatsapeitteet_auki[0]: 
	_11__vatsapeitteet_auki[0]: 
	_12__vatsapeitteet_auki[0]: 
	_13__vatsapeitteet_auki[0]: 
	_1__töpöhäntä[0]: 
	_2__töpöhäntä[0]: 
	_3__töpöhäntä[0]: 
	_4__töpöhäntä[0]: 
	_5__töpöhäntä[0]: 
	_6__töpöhäntä[0]: 
	_7__töpöhäntä[0]: 
	_8__töpöhäntä[0]: 
	_9__töpöhäntä[0]: 
	_10__töpöhäntä[0]: 
	_11__töpöhäntä[0]: 
	_12__töpöhäntä[0]: 
	_13__töpöhäntä[0]: 
	_1__mutkahäntä[0]: 
	_2__mutkahäntä[0]: 
	_3__mutkahäntä[0]: 
	_4__mutkahäntä[0]: 
	_5__mutkahäntä[0]: 
	_6__mutkahäntä[0]: 
	_7__mutkahäntä[0]: 
	_8__mutkahäntä[0]: 
	_9__mutkahäntä[0]: 
	_10__mutkahäntä[0]: 
	_11__mutkahäntä[0]: 
	_12__mutkahäntä[0]: 
	_13__mutkahäntä[0]: 
	_1__kippurahäntä[0]: 
	_2__kippurahäntä[0]: 
	_3__kippurahäntä[0]: 
	_4__kippurahäntä[0]: 
	_5__kippurahäntä[0]: 
	_6__kippurahäntä[0]: 
	_7__kippurahäntä[0]: 
	_8__kippurahäntä[0]: 
	_9__kippurahäntä[0]: 
	_10__kippurahäntä[0]: 
	_11__kippurahäntä[0]: 
	_12__kippurahäntä[0]: 
	_13__kippurahäntä[0]: 
	_1__napatyrä[0]: 
	_2__napatyrä[0]: 
	_3__napatyrä[0]: 
	_4__napatyrä[0]: 
	_5__napatyrä[0]: 
	_6__napatyrä[0]: 
	_7__napatyrä[0]: 
	_8__napatyrä[0]: 
	_9__napatyrä[0]: 
	_10__napatyrä[0]: 
	_11__napatyrä[0]: 
	_12__napatyrä[0]: 
	_13__napatyrä[0]: 
	_1__alapurenta[0]: 
	_2__alapurenta[0]: 
	_3__alapurenta[0]: 
	_4__alapurenta[0]: 
	_5__alapurenta[0]: 
	_6__alapurenta[0]: 
	_7__alapurenta[0]: 
	_8__alapurenta[0]: 
	_9__alapurenta[0]: 
	_10__alapurenta[0]: 
	_11__alapurenta[0]: 
	_12__alapurenta[0]: 
	_13__alapurenta[0]: 
	_1__yläpurenta[0]: 
	_2__yläpurenta[0]: 
	_3__yläpurenta[0]: 
	_4__yläpurenta[0]: 
	_5__yläpurenta[0]: 
	_6__yläpurenta[0]: 
	_7__yläpurenta[0]: 
	_8__yläpurenta[0]: 
	_9__yläpurenta[0]: 
	_10__yläpurenta[0]: 
	_11__yläpurenta[0]: 
	_12__yläpurenta[0]: 
	_13__yläpurenta[0]: 
	_1__alakulmahammas-hampaat_osuu_ikeneen[0]: 
	_2__alakulmahammas-hampaat_osuu_ikeneen[0]: 
	_3__alakulmahammas-hampaat_osuu_ikeneen[0]: 
	_4__alakulmahammas-hampaat_osuu_ikeneen[0]: 
	_5__alakulmahammas-hampaat_osuu_ikeneen[0]: 
	_6__alakulmahammas-hampaat_osuu_ikeneen[0]: 
	_7__alakulmahammas-hampaat_osuu_ikeneen[0]: 
	_8__alakulmahammas-hampaat_osuu_ikeneen[0]: 
	_9__alakulmahammas-hampaat_osuu_ikeneen[0]: 
	_10__alakulmahammas-hampaat_osuu_ikeneen[0]: 
	_11__alakulmahammas-hampaat_osuu_ikeneen[0]: 
	_12__alakulmahammas-hampaat_osuu_ikeneen[0]: 
	_13__alakulmahammas-hampaat_osuu_ikeneen[0]: 
	_1__alakulmahammas-hampaat_kitalaessa[0]: 
	_2__alakulmahammas-hampaat_kitalaessa[0]: 
	_3__alakulmahammas-hampaat_kitalaessa[0]: 
	_4__alakulmahammas-hampaat_kitalaessa[0]: 
	_5__alakulmahammas-hampaat_kitalaessa[0]: 
	_6__alakulmahammas-hampaat_kitalaessa[0]: 
	_7__alakulmahammas-hampaat_kitalaessa[0]: 
	_8__alakulmahammas-hampaat_kitalaessa[0]: 
	_9__alakulmahammas-hampaat_kitalaessa[0]: 
	_10__alakulmahammas-hampaat_kitalaessa[0]: 
	_11__alakulmahammas-hampaat_kitalaessa[0]: 
	_12__alakulmahammas-hampaat_kitalaessa[0]: 
	_13__alakulmahammas-hampaat_kitalaessa[0]: 
	_1__hammaspuutokset_P1-P4[0]: 
	_2__hammaspuutokset_P1-P4[0]: 
	_3__hammaspuutokset_P1-P4[0]: 
	_4__hammaspuutokset_P1-P4[0]: 
	_5__hammaspuutokset_P1-P4[0]: 
	_6__hammaspuutokset_P1-P4[0]: 
	_7__hammaspuutokset_P1-P4[0]: 
	_8__hammaspuutokset_P1-P4[0]: 
	_9__hammaspuutokset_P1-P4[0]: 
	_10__hammaspuutokset_P1-P4[0]: 
	_11__hammaspuutokset_P1-P4[0]: 
	_12__hammaspuutokset_P1-P4[0]: 
	_13__hammaspuutokset_P1-P4[0]: 
	_1__muut_hammaspuutokset__molaarit[0]: 
	_2__muut_hammaspuutokset__molaarit[0]: 
	_3__muut_hammaspuutokset__molaarit[0]: 
	_4__muut_hammaspuutokset__molaarit[0]: 
	_5__muut_hammaspuutokset__molaarit[0]: 
	_6__muut_hammaspuutokset__molaarit[0]: 
	_7__muut_hammaspuutokset__molaarit[0]: 
	_8__muut_hammaspuutokset__molaarit[0]: 
	_9__muut_hammaspuutokset__molaarit[0]: 
	_10__muut_hammaspuutokset__molaarit[0]: 
	_11__muut_hammaspuutokset__molaarit[0]: 
	_12__muut_hammaspuutokset__molaarit[0]: 
	_13__muut_hammaspuutokset__molaarit[0]: 
	_1__vinopurenta[0]: 
	_2__vinopurenta[0]: 
	_3__vinopurenta[0]: 
	_4__vinopurenta[0]: 
	_5__vinopurenta[0]: 
	_6__vinopurenta[0]: 
	_7__vinopurenta[0]: 
	_8__vinopurenta[0]: 
	_9__vinopurenta[0]: 
	_10__vinopurenta[0]: 
	_11__vinopurenta[0]: 
	_12__vinopurenta[0]: 
	_13__vinopurenta[0]: 
	_1__ylimääräiset_yläetuhampaat_yli_6[0]: 
	_2__ylimääräiset_yläetuhampaat_yli_6[0]: 
	_3__ylimääräiset_yläetuhampaat_yli_6[0]: 
	_4__ylimääräiset_yläetuhampaat_yli_6[0]: 
	_5__ylimääräiset_yläetuhampaat_yli_6[0]: 
	_6__ylimääräiset_yläetuhampaat_yli_6[0]: 
	_7__ylimääräiset_yläetuhampaat_yli_6[0]: 
	_8__ylimääräiset_yläetuhampaat_yli_6[0]: 
	_9__ylimääräiset_yläetuhampaat_yli_6[0]: 
	_10__ylimääräiset_yläetuhampaat_yli_6[0]: 
	_11__ylimääräiset_yläetuhampaat_yli_6[0]: 
	_12__ylimääräiset_yläetuhampaat_yli_6[0]: 
	_13__ylimääräiset_yläetuhampaat_yli_6[0]: 
	_1__alaluomen_kiertymä[0]: 
	_2__alaluomen_kiertymä[0]: 
	_3__alaluomen_kiertymä[0]: 
	_4__alaluomen_kiertymä[0]: 
	_5__alaluomen_kiertymä[0]: 
	_6__alaluomen_kiertymä[0]: 
	_7__alaluomen_kiertymä[0]: 
	_8__alaluomen_kiertymä[0]: 
	_9__alaluomen_kiertymä[0]: 
	_10__alaluomen_kiertymä[0]: 
	_11__alaluomen_kiertymä[0]: 
	_12__alaluomen_kiertymä[0]: 
	_13__alaluomen_kiertymä[0]: 
	_1__luppakorvat[0]: 
	_2__luppakorvat[0]: 
	_3__luppakorvat[0]: 
	_4__luppakorvat[0]: 
	_5__luppakorvat[0]: 
	_6__luppakorvat[0]: 
	_7__luppakorvat[0]: 
	_8__luppakorvat[0]: 
	_9__luppakorvat[0]: 
	_10__luppakorvat[0]: 
	_11__luppakorvat[0]: 
	_12__luppakorvat[0]: 
	_13__luppakorvat[0]: 
	_1__pystyt_korvat[0]: 
	_2__pystyt_korvat[0]: 
	_3__pystyt_korvat[0]: 
	_4__pystyt_korvat[0]: 
	_5__pystyt_korvat[0]: 
	_6__pystyt_korvat[0]: 
	_7__pystyt_korvat[0]: 
	_8__pystyt_korvat[0]: 
	_9__pystyt_korvat[0]: 
	_10__pystyt_korvat[0]: 
	_11__pystyt_korvat[0]: 
	_12__pystyt_korvat[0]: 
	_13__pystyt_korvat[0]: 
	_1__furunguloosi[0]: 
	_2__furunguloosi[0]: 
	_3__furunguloosi[0]: 
	_4__furunguloosi[0]: 
	_5__furunguloosi[0]: 
	_6__furunguloosi[0]: 
	_7__furunguloosi[0]: 
	_8__furunguloosi[0]: 
	_9__furunguloosi[0]: 
	_10__furunguloosi[0]: 
	_11__furunguloosi[0]: 
	_12__furunguloosi[0]: 
	_13__furunguloosi[0]: 
	_1__ruoka-aineallergia[0]: 
	_2__ruoka-aineallergia[0]: 
	_3__ruoka-aineallergia[0]: 
	_4__ruoka-aineallergia[0]: 
	_5__ruoka-aineallergia[0]: 
	_6__ruoka-aineallergia[0]: 
	_7__ruoka-aineallergia[0]: 
	_8__ruoka-aineallergia[0]: 
	_9__ruoka-aineallergia[0]: 
	_10__ruoka-aineallergia[0]: 
	_11__ruoka-aineallergia[0]: 
	_12__ruoka-aineallergia[0]: 
	_13__ruoka-aineallergia[0]: 
	_1__vuodenaika-allergia[0]: 
	_2__vuodenaika-allergia[0]: 
	_3__vuodenaika-allergia[0]: 
	_4__vuodenaika-allergia[0]: 
	_5__vuodenaika-allergia[0]: 
	_6__vuodenaika-allergia[0]: 
	_7__vuodenaika-allergia[0]: 
	_8__vuodenaika-allergia[0]: 
	_9__vuodenaika-allergia[0]: 
	_10__vuodenaika-allergia[0]: 
	_11__vuodenaika-allergia[0]: 
	_12__vuodenaika-allergia[0]: 
	_13__vuodenaika-allergia[0]: 
	_1__hiiva[0]: 
	_2__hiiva[0]: 
	_3__hiiva[0]: 
	_4__hiiva[0]: 
	_5__hiiva[0]: 
	_6__hiiva[0]: 
	_7__hiiva[0]: 
	_8__hiiva[0]: 
	_9__hiiva[0]: 
	_10__hiiva[0]: 
	_11__hiiva[0]: 
	_12__hiiva[0]: 
	_13__hiiva[0]: 
	_1__sikaripunkki[0]: 
	_2__sikaripunkki[0]: 
	_3__sikaripunkki[0]: 
	_4__sikaripunkki[0]: 
	_5__sikaripunkki[0]: 
	_6__sikaripunkki[0]: 
	_7__sikaripunkki[0]: 
	_8__sikaripunkki[0]: 
	_9__sikaripunkki[0]: 
	_10__sikaripunkki[0]: 
	_11__sikaripunkki[0]: 
	_12__sikaripunkki[0]: 
	_13__sikaripunkki[0]: 
	_1__hormonaalista_iho-oireilua_juoksun_jälkeen[0]: 
	_2__hormonaalista_iho-oireilua_juoksun_jälkeen[0]: 
	_3__hormonaalista_iho-oireilua_juoksun_jälkeen[0]: 
	_4__hormonaalista_iho-oireilua_juoksun_jälkeen[0]: 
	_5__hormonaalista_iho-oireilua_juoksun_jälkeen[0]: 
	_6__hormonaalista_iho-oireilua_juoksun_jälkeen[0]: 
	_7__hormonaalista_iho-oireilua_juoksun_jälkeen[0]: 
	_8__hormonaalista_iho-oireilua_juoksun_jälkeen[0]: 
	_9__hormonaalista_iho-oireilua_juoksun_jälkeen[0]: 
	_10__hormonaalista_iho-oireilua_juoksun_jälkeen[0]: 
	_11__hormonaalista_iho-oireilua_juoksun_jälkeen[0]: 
	_12__hormonaalista_iho-oireilua_juoksun_jälkeen[0]: 
	_13__hormonaalista_iho-oireilua_juoksun_jälkeen[0]: 
	_1__muita_iho-ongelmia[0]: 
	_2__muita_iho-ongelmia[0]: 
	_3__muita_iho-ongelmia[0]: 
	_4__muita_iho-ongelmia[0]: 
	_5__muita_iho-ongelmia[0]: 
	_6__muita_iho-ongelmia[0]: 
	_7__muita_iho-ongelmia[0]: 
	_8__muita_iho-ongelmia[0]: 
	_9__muita_iho-ongelmia[0]: 
	_10__muita_iho-ongelmia[0]: 
	_11__muita_iho-ongelmia[0]: 
	_12__muita_iho-ongelmia[0]: 
	_13__muita_iho-ongelmia[0]: 
	_1__huonoohutkuiva_turkki[0]: 
	_2__huonoohutkuiva_turkki[0]: 
	_3__huonoohutkuiva_turkki[0]: 
	_4__huonoohutkuiva_turkki[0]: 
	_5__huonoohutkuiva_turkki[0]: 
	_6__huonoohutkuiva_turkki[0]: 
	_7__huonoohutkuiva_turkki[0]: 
	_8__huonoohutkuiva_turkki[0]: 
	_9__huonoohutkuiva_turkki[0]: 
	_10__huonoohutkuiva_turkki[0]: 
	_11__huonoohutkuiva_turkki[0]: 
	_12__huonoohutkuiva_turkki[0]: 
	_13__huonoohutkuiva_turkki[0]: 
	_1__kuuro[0]: 
	_2__kuuro[0]: 
	_3__kuuro[0]: 
	_4__kuuro[0]: 
	_5__kuuro[0]: 
	_6__kuuro[0]: 
	_7__kuuro[0]: 
	_8__kuuro[0]: 
	_9__kuuro[0]: 
	_10__kuuro[0]: 
	_11__kuuro[0]: 
	_12__kuuro[0]: 
	_13__kuuro[0]: 
	_1__munuaisvika[0]: 
	_2__munuaisvika[0]: 
	_3__munuaisvika[0]: 
	_4__munuaisvika[0]: 
	_5__munuaisvika[0]: 
	_6__munuaisvika[0]: 
	_7__munuaisvika[0]: 
	_8__munuaisvika[0]: 
	_9__munuaisvika[0]: 
	_10__munuaisvika[0]: 
	_11__munuaisvika[0]: 
	_12__munuaisvika[0]: 
	_13__munuaisvika[0]: 
	_1__maksatulehdustoimintahäiriö[0]: 
	_2__maksatulehdustoimintahäiriö[0]: 
	_3__maksatulehdustoimintahäiriö[0]: 
	_4__maksatulehdustoimintahäiriö[0]: 
	_5__maksatulehdustoimintahäiriö[0]: 
	_6__maksatulehdustoimintahäiriö[0]: 
	_7__maksatulehdustoimintahäiriö[0]: 
	_8__maksatulehdustoimintahäiriö[0]: 
	_9__maksatulehdustoimintahäiriö[0]: 
	_10__maksatulehdustoimintahäiriö[0]: 
	_11__maksatulehdustoimintahäiriö[0]: 
	_12__maksatulehdustoimintahäiriö[0]: 
	_13__maksatulehdustoimintahäiriö[0]: 
	_1__kasvain[0]: 
	_2__kasvain[0]: 
	_3__kasvain[0]: 
	_4__kasvain[0]: 
	_5__kasvain[0]: 
	_6__kasvain[0]: 
	_7__kasvain[0]: 
	_8__kasvain[0]: 
	_9__kasvain[0]: 
	_10__kasvain[0]: 
	_11__kasvain[0]: 
	_12__kasvain[0]: 
	_13__kasvain[0]: 
	_1__syöpä[0]: 
	_2__syöpä[0]: 
	_3__syöpä[0]: 
	_4__syöpä[0]: 
	_5__syöpä[0]: 
	_6__syöpä[0]: 
	_7__syöpä[0]: 
	_8__syöpä[0]: 
	_9__syöpä[0]: 
	_10__syöpä[0]: 
	_11__syöpä[0]: 
	_12__syöpä[0]: 
	_13__syöpä[0]: 
	_1__pelkoaaggressiivisuutta[0]: 
	_2__pelkoaaggressiivisuutta[0]: 
	_3__pelkoaaggressiivisuutta[0]: 
	_4__pelkoaaggressiivisuutta[0]: 
	_5__pelkoaaggressiivisuutta[0]: 
	_6__pelkoaaggressiivisuutta[0]: 
	_7__pelkoaaggressiivisuutta[0]: 
	_8__pelkoaaggressiivisuutta[0]: 
	_9__pelkoaaggressiivisuutta[0]: 
	_10__pelkoaaggressiivisuutta[0]: 
	_11__pelkoaaggressiivisuutta[0]: 
	_12__pelkoaaggressiivisuutta[0]: 
	_13__pelkoaaggressiivisuutta[0]: 
	_1__muutamitä[0]: 
	_2__muutamitä[0]: 
	_3__muutamitä[0]: 
	_4__muutamitä[0]: 
	_5__muutamitä[0]: 
	_6__muutamitä[0]: 
	_7__muutamitä[0]: 
	_8__muutamitä[0]: 
	_9__muutamitä[0]: 
	_10__muutamitä[0]: 
	_11__muutamitä[0]: 
	_12__muutamitä[0]: 
	_13__muutamitä[0]: 
	_1__muutamitä_2[0]: 
	_2__muutamitä_2[0]: 
	_3__muutamitä_2[0]: 
	_4__muutamitä_2[0]: 
	_5__muutamitä_2[0]: 
	_6__muutamitä_2[0]: 
	_7__muutamitä_2[0]: 
	_8__muutamitä_2[0]: 
	_9__muutamitä_2[0]: 
	_10__muutamitä_2[0]: 
	_11__muutamitä_2[0]: 
	_12__muutamitä_2[0]: 
	_13__muutamitä_2[0]: 
	_1__muutamitä_3[0]: 
	_2__muutamitä_3[0]: 
	_3__muutamitä_3[0]: 
	_4__muutamitä_3[0]: 
	_5__muutamitä_3[0]: 
	_6__muutamitä_3[0]: 
	_7__muutamitä_3[0]: 
	_8__muutamitä_3[0]: 
	_9__muutamitä_3[0]: 
	_10__muutamitä_3[0]: 
	_11__muutamitä_3[0]: 
	_12__muutamitä_3[0]: 
	_13__muutamitä_3[0]: 
	_1__muutamitä_4[0]: 
	_2__muutamitä_4[0]: 
	_3__muutamitä_4[0]: 
	_4__muutamitä_4[0]: 
	_5__muutamitä_4[0]: 
	_6__muutamitä_4[0]: 
	_7__muutamitä_4[0]: 
	_8__muutamitä_4[0]: 
	_9__muutamitä_4[0]: 
	_10__muutamitä_4[0]: 
	_11__muutamitä_4[0]: 
	_12__muutamitä_4[0]: 
	_13__muutamitä_4[0]: 
	_1__muutamitä_5[0]: 
	_2__muutamitä_5[0]: 
	_3__muutamitä_5[0]: 
	_4__muutamitä_5[0]: 
	_5__muutamitä_5[0]: 
	_6__muutamitä_5[0]: 
	_7__muutamitä_5[0]: 
	_8__muutamitä_5[0]: 
	_9__muutamitä_5[0]: 
	_10__muutamitä_5[0]: 
	_11__muutamitä_5[0]: 
	_12__muutamitä_5[0]: 
	_13__muutamitä_5[0]: 
	_1__pentueen_keskimääräinen_elinikä[0]: 
	_2__pentueen_keskimääräinen_elinikä[0]: 
	_3__pentueen_keskimääräinen_elinikä[0]: 
	_4__pentueen_keskimääräinen_elinikä[0]: 
	_5__pentueen_keskimääräinen_elinikä[0]: 
	_6__pentueen_keskimääräinen_elinikä[0]: 
	_7__pentueen_keskimääräinen_elinikä[0]: 
	_8__pentueen_keskimääräinen_elinikä[0]: 
	_9__pentueen_keskimääräinen_elinikä[0]: 
	_10__pentueen_keskimääräinen_elinikä[0]: 
	_11__pentueen_keskimääräinen_elinikä[0]: 
	_12__pentueen_keskimääräinen_elinikä[0]: 
	_13__pentueen_keskimääräinen_elinikä[0]: 
	_1__keisarinleikattu_pentue[1]: 
	_1__muutamitä[1]: 
	_1__muutamitä[2]: 
	_1__muutamitä[3]: 
	_1__muutamitä[4]: 
	_1__muutamitä[5]: 




