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PRIPOROČENI ZDRAVSTVENI TESTI  NEMŠKI SREDNJI PINČ 
 

1. PREGLED OČI 

Pregled oči opravi veterinar specialist s pomočjo aparatur in poda potrdilo, da je pes klinično prost naslednjih 

bolezni: katarakta, PRA, entropij, ektropij, glavkom, displazija retine, luksacija leče in mikroftalmija. 

Najpogostejši bolezni pri šnavcerjih sta PRA  in katarakta. 

Preglede je potrebno opravljati vsaj na vsaki 2 leti, za vzrejo pa priporočamo samo pse, ki imajo negativen izvid 

na zgoraj omenjene bolezni in pri katerih izvid ni starejši od 2 let. 

Klinični pregled oči lahko opravite pri: 

Dr.sci. Zlata Čop, dr.vet.med, Veterinarska klinika Lesce, tel. 04 53 77 100, http://vet-lesce.si/ 

Tadej Zemljič, dr. vet. med., dipl. ECVO, https://www.veterinarskaocesnaambulanta.com/ 

 

2. SLIKANJE KOLKOV IN KOMOLCEV 

Opravijo ga pooblaščeni veterinarji (seznam najdete na strani KZS). O stanju kolkov (HD) ter komolcev (ED) 

pooblaščena komisija, ki stanje oceni, izda pisno mnenje ter oceno, ki velja doživljenjsko. Ocena kolkov je 

zahtevana s strani matičnega kluba PSK. 

 

3. DILUTE genetski test 

Test, katarega rezultat zanesljivo določi ali ima pes eno kopijo, dve ali nobeno kopijo genotipa, ki povzroči 

»zbledelost« barve. Test sodi med obvezne pri matičnem klubu PSK. 

https://www.eurovetgene.com/sl/order/breed/649 

https://shop.labogen.com/en/genetic-test-order/dog/german-pinscher/ 

https://www.genomia.cz/en/breed/german-pinscher/ 
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4. VON WILLENBRAND-OVA BOLEZEN (VWD) genetski test 

Von WILLEBRAND-ova bolezen: imenovano vWD = hemofilija, je motnja strjevanja krvi, ki je zelo pogosto 

podedovana pri nemških srednjih pinčih inse ji lahko izognemo, če testiramo pse. Tako se je mogoče 

izogniti parjenju dveh prenašalcev.  Test sodi med obvezne pri matičnem klubu PSK. 

https://www.eurovetgene.com/sl/order/breed/649 

 https://www.eurovetgene.com 

https://shop.labogen.com/en/genetic-test-order/dog/german-pinscher/ 

 

5. DEGENERATIVNA MIELOPATIJA (DM) 

Pasja degenerativna mielopatija (DM) je usodna, počasi napredujoča nevrodegenerativna bolezen, 

prizadene pse v starosti 8 let ali več. Za začetni klinični znak je značilna spastična in splošna 

proprioceptivna ataksija zadnjih udov. Ko bolezen napreduje, povzroči paraplegijo.  

https://www.eurovetgene.com/sl/order/breed/649 

https://shop.labogen.com/en/genetic-test-order/dog/german-pinscher/ 


