
DCM	  screening	  –	  ungefär	  så	  här	  går	  det	  till.	  

Hjärtundersökning	  på	  dobermann	  är	  en	  icke	  invasiv	  undersökningsmetod.	  Man	  vill	  helst	  inte	  att	  

hunden	  är	  påverkad	  av	  lugnande	  medel.	  Alltså	  undersöks	  hunden	  opåverkad	  och	  man	  behöver	  inte	  
ta	  hänsyn	  till	  karenstider	  inför	  tävling.	  

Djurägaren	  bokar	  tid	  hos	  klinik	  som	  utför	  hjärtscreening	  på	  dobermann	  (rekommendationer	  finns	  på	  
Dobermannklubbens	  hemsida).	  Det	  finns	  ett	  protokoll	  avsett	  för	  DCM-‐screening	  av	  dobermann	  som	  

fylls	  i	  av	  djurägaren	  och	  veterinären.	  Protokollet	  finns	  att	  skriva	  ut	  från	  Dobermannklubbens	  
hemsida.	  

Undersökningen	  tar	  ungefär	  en	  timme.	  Först	  utförs	  en	  klinisk	  undersökning	  där	  veterinären	  bl.	  a.	  

lyssnar	  på	  hjärtat.	  Sedan	  rakas	  hunden	  på	  båda	  sidor	  av	  bröstkorgen	  i	  området	  runt	  hjärtat	  och	  även	  
lite	  på	  magen.	  Detta	  för	  att	  kunna	  få	  bra	  ultraljudsbilder	  och	  för	  att	  kunna	  fästa	  elektroderna	  mot	  
bröstkorgen	  till	  holterundersökningen.	  	  

Ultraljudsundersökningen	  utförs	  i	  ett	  lugnt	  rum	  med	  dämpad	  belysning.	  Hunden	  kommer	  att	  ligga	  på	  

sida	  på	  ett	  undersökningsbord	  under	  ultraljudsundersökningen.	  Djurägaren	  står	  oftast	  vid	  hundens	  
huvud	  så	  hunden	  känner	  sig	  trygg.	  	  

När	  ultraljudsundersökningen	  är	  klar	  tas	  ett	  vanligt	  EKG	  på	  3	  minuter.	  	  

Sedan	  monterar	  man	  holterutrustningen	  på	  hundens	  bröstkorg.	  Elektroder	  klistras	  fast	  på	  de	  rakade	  
områdena	  och	  en	  liten	  registreringsdosa	  fästs	  på	  hundens	  manke.	  Man	  brukar	  ha	  en	  väst,	  

självhäftande	  linda	  eller	  liknande	  för	  att	  hålla	  utrustningen	  på	  plats.	  Dosan	  spelar	  in	  EKG	  under	  24	  h.	  
När	  holterutrustningen	  är	  på	  plats	  kan	  man	  åka	  hem	  med	  sin	  hund	  och	  leva	  ett	  normalt	  dygn.	  Med	  
sig	  får	  man	  ett	  tidsprotokoll	  där	  man	  kan	  anteckna	  vad	  man	  gör	  i	  stora	  drag	  eller	  om	  något	  oförutsett	  

händer	  med	  hunden.	  Man	  får	  med	  sig	  lite	  extra	  material	  till	  utrustningen	  ifall	  någon	  sladd	  eller	  
elektrod	  skulle	  lossna.	  Då	  är	  det	  bara	  att	  klistra	  fast	  utrustningen	  igen	  som	  den	  satt	  så	  fortsätter	  
dosan	  att	  registrera	  EKG.	  Oftast	  sitter	  utrustningen	  bra.	  När	  24	  h	  har	  gått	  monterar	  djurägaren	  loss	  

dosan	  och	  sladdarna	  och	  skickar	  dessa	  tillbaka	  till	  kliniken	  för	  avläsning.	  Övrigt	  material,	  elektroderna	  
som	  sitter	  direkt	  mot	  huden	  mm,	  kan	  kastas.	  Antingen	  kan	  man	  lämna	  in	  utrustningen	  på	  kliniken	  om	  
man	  bor	  i	  närheten	  eller	  så	  kan	  man	  skicka	  med	  rekommenderad	  post	  om	  man	  bor	  längre	  bort.	  Svar	  

får	  man	  efter	  några	  dagar	  till	  ett	  par	  veckors	  tid.	  	  

	  


