
Spørsmål før 
undersøkelse
Som en del av undersøkelsen ved helsekontroll og 
ulike sykdomsproblemer hos reptiler, er inngående 
kunnskap om dyrets hjemmemiljø viktig. Vi ønsker 
derfor at dette skjemaet fylles ut i forkant av 
besøket og bringes med til undersøkelsen.

Takk for hjelpen!

R E P T I L E R



Viktig info før besøket
Om mulig er det en fordel om en avføringsprøve fra reptilet tas med til  
undersøkelsen. Prøven bør være så fersk som mulig, og pakkes lufttett i  
for eksempel plastfolie eller en liten boks. Oppbevares i kjøleskap.

Dyrene bør transporteres med en varmekilde tilpasset arten (for eksempel  
trenger kranset gekko lite varme sammenlignet med andre). Benytt gjerne en 
varmeflaske eller for eksempel en varmepakning, pass på at det ikke blir for høy 
direkte varme på dyret.

Dyret må transporteres rømningssikkert.

Akvatiske skilpadder skal transporteres uten vann, de klarer seg helt fint i flere 
timer på land.

Generelt

Dyrets art:

Alder:

Kjønn:

Hvor lenge har du hatt dyret:

Hvor kommer dyret  
opprinnelig fra?

Bor dyret alene?

Hvis dyret ikke bor alene

Sammen med hvem / hvor 
mange?

Hvor lenge har de andre dyre-
ne vært der?



Terrarium

Hva er størrelsen på terrariet (Lx-
BxH):

For akvatiske arter; Hvor stort er 
akvariet (liter)?

Hvor er det ventilasjon?

Hvor åpnes terrariet?

Hvor / hvordan står terrariet plas-
sert? Tenker særlig på om det er 
mye ”trafikk” forbi terrariet.

Beskriv gjemmesteder (antall, ut-
forming, beliggenhet)

Hva slags substrat, og hvordan / 
hvor ofte rengjøres eller skiftes 
det?

For akvatiske arter:  
Hvordan renses vannet? 

For akvatiske arter:  
Størrelse på filter / hvor ofte skiftes 
filter.

Ta med noen bilder av terrariet til konsultasjonen, eller tegn en skisse som  
viser innredningen (gjemmesteder, klatremuligheter, UV-lys, varmekilder,  
solplass, mat- og vannskåler, bademuligheter, termometer, hygrometer,  
landdel (akvatiske arter) osv.)



Lys-, UV- og varmekilder

Hva slags UV-lys er det i terrariet?

Når ble UV-lyset skiftet sist?

Hvor høyt over liggeplassen er  
UV-lyset montert?

Er det noe mellom UV lyset og dyret (for 
eksempel pleksiglass eller netting)?

Hva slags varmekilder benyttes og hvor 
er de(n) montert?

Hva slags lyskilde benyttes og hvor er 
den montert?

Hva er temperaturen i kald del? 

Hva er temperaturen i varm del? 

Hva er temperaturen på solplassen? 

Hva er temperaturen på natten? 

Hvordan måler du temperaturen?

Hva er luftfuktigheten generelt i terra-
riet? 

Hvordan måler du luftfuktigheten?

Har du en fukthule eller tilsvarende?  
Beskriv i så fall denne / disse  
(type, beliggenhet)

Hvor lang dagslengde er det?



Fôring

Håndtering

Øvrig

Hva slags mat fôrer du med? Beskriv 
så detaljert som mulig (produktnavn)

Hvor mye og hvor ofte?

Gis det tilskudd av vitaminer eller 
mineraler? Hva slags (produktnavn) / 
hvor mye / hvor ofte?

For akvatiske arter; Fôres det i akvari-
et eller i separat tank?

Hvor ofte håndterer du dyret?

Får det lov til å gå fritt innendørs? 
Utendørs? Hvis ja; Hvor mye?

Har dyret vært i dvale tidligere?
Hvis ja; Hvor lenge?

Hvordan ble dvalingen gjennomført?

Husk å ta med skjemaet til undersøkelsen!


