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FÜLÉSZETI VIZSGÁLAT KÓRLAPJA – KISÁLLAT 

 

I . A KÓRLAPNAK TARTALMAZNIA KELL: 

 

Tulajdonos és állat adatai 

Vizsgáló állatorvos 

Vizsgálat időpontja 

Kórelőzmény 

Fizikális vizsgálat 

 Klinikai alapértékek 

 Megtekintés 

 Tapintás 

 Otoszkópos vizsgálat 

 Citológiai vizsgálat 

Pre-aneszteziológiai vizsgálatok eredménye, amennyiben szükséges  

Képalkotó vizsgálat: javaslat és/vagy eredmény 

Mikrobiológiai vizsgálat: javaslat és/vagy eredmény 

Differenciál diagnózis/pontos diagnózis 

Kezelési javaslat/tovább küldési javaslat 

 

 

I I . KÓRELŐZMÉNY ÉS FIZIKÁLIS VIZSGÁLAT ELEMEI 

 

I I/1 KÓRELŐZMÉNY 

 

Panasz, probléma kezdete, és eddigi kórlefolyása: 

Vakarózás esetén annak foka (1-10):  

Hallás megítélése:  

Eddig alkalmazott gyógyszerek, és azok hatása: 

Eddig elvégzet kiegészítő vizsgálatok időpontja és eredménye: 
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Ismert betegségek: 

Véreredmény az elmúlt 6 hónapból:  

Ektoparazitikum megnevezése és utolsó alkalmazás időpontja: 

Endoparazitikum megnevezése és utolsó alkalmazás időpontja: 

Táplálkozás rövid leírása: 

Társként tartott állatok: 

Egyéb bőrtünet:  

 

I I/2  FIZIKÁLIS VIZSGÁLAT  

 

KLINIKAI ALAPÉRTÉKEK 

 

T:  

Nyh:  

Nycs:  

KTI:  

Mellkasi hallgatózási lelet, has tapintat. 

 

MEGTEKINTÉS  

 

A fülkagylók széleinek, konkáv és konvex felszínének leírása.  

 

REFLEXEK, NEUROLÓGIAI STÁTUSZ 

 

A füleket érintő reflexek vizsgálta: hangadásra adott válasz, fülkagyló érintése. Fej szimmetriaviszonyainak 
lejrása, nystagmus vizsglata, pinnal-pedal reflex vizsgálata.  

 

 

TAPINTÁS 
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A fülkagylók tapintásos vizsgálata, különös tekintettel annak esetleges megvastagodására. A vertikális hallójárat 
kitapintása, a környező nyirokcsomók és a parotis tapintásos vizsgálta.  

OTOSZKÓPOS VIZSGÁLAT 

 

Az otoszkóp bevezethetőségének vizsgálata 
A vertikális hallójárat vizsgálata 
A horizontális hallójárat vizsgálata 
A hallójártban látható váladék mennyiségének és minőségének leírása 
A dobhártya előtti terület vizsgálata 
A dobhártya pars tensa részének vizsgálata 
A dobhártya pars flaccida részének vizsgálata 
 

CITOLÓGIAI VIZSGÁLAT 

 

Mintavétel a horizontális hallójáratból. A minta natív, a festett kenet (DiFFQuick) immerziós olajjal történő 
vizsgálata, a minta sejtes elemeinek, és a jelenlévő paraziták, baktériumok, gombák mennyiségének leírása, 
különös tekintettel az esetleges fagocitált elemek megjelölésére.  

 

I I/3 PRE-ANESZTEZIOLÓGIAI VIZSGÁLAT 

 

Altatásban végzett beavatkozás esetén az ehhez szükséges vizsgálatok eredménye (pl: vérvizsgálatok, mellkas 
RTG, EKG, stb.) 

 

I I/4 KÉPALKOTÓ VIZSGÁLAT 

 

RTG, CT, MRI.  

javaslat és/vagy eredmény 

 

 

 

 

I I/5 MIKROBIOLÓGIAI VIZSGÁLAT 

 



4 
 

Otitis externa esetén aerob, otitis media esetén aerob + anaerob bakteriológiai és mikológiai tenyésztés. 

javaslat és/vagy eredmény 

 

I I/4 EGYÉB MŰSZERES VIZSGÁLAT 

 

BERA vizsgálat, tympanometria 

javaslat és/vagy eredmény 

 

I I/5 DIFFERENCIÁL DIAGNÓZIS/PONTOS DIAGNÓZIS 

 

I I/6 KEZELÉSI JAVASLAT/TOVÁBB KÜLDÉSI JAVASLAT 

 

 

I I I . NORMÁL LELET 

 

MEGTEKINTÉS  

 

Fülkagylók ép szélűek, fajtának megfelelő állásúak, szimmetrikusak, a konvex oldalon szőrrel borítottak, a 
konkáv oldalon a bőr ép, az anthelixtől distalisan tiszta, attól proximalisan tiszta /  minimális mértékben 
cerumennel fedett.  

 

REFLEXEK, NEUROLÓGIAI STÁTUSZ 

 

Éles, hangos ingerre fülek a zaj forrása felé fordulnak (VIII, VII). A hallójárat ingerlésére a fület mozgatja (V, VII). 
Agyidegek reflexei megtartottak, a fej szimmetrikus helyeződésű, oldaltartás, nystagmus nincs, a fej mozgatásra 
nem érzékeny. Pinnal-pedal reflex negatív. 

 

TAPINTÁS 

 



5 
 

A fülkagylók normál tapintásúak és hőmérsékletűek, nem fájdalmasak, a kagylóporc nem érzékeny, sima 
felszínű. A vertikális hallójárat kitapintható, nem érzékeny, fala porcosan rugalmas. A fej nyirokcsomói normál 
méretűek és tapintatúak. A parotis normál tapintatú, a két oldalon szimmetrikus.  

OTOSZKÓPOS VIZSGÁLAT 

 

Az otoszkóp könnyen bevezethető a hallójártba, annak kiegyenesítése a vizsgálat során minimális fájdalommal 
jár. A vertikális hallójárat tág, falának bőre ép, lobmentes, váladékot nem tartalmaz / kis mennyiségű 
ceruminózus váladékot tartalmaz. A horizontális hallójárat tág, fala ép, lobmentes, váladékot nem tartalmaz / 
kis mennyiségű ceruminózus váladékot tartalmaz. A dobhártya előtti területen kis mennyiségű szőr. A 
dobhártya szögellése normális, a pars flaccisa kis mértékben elődomborodik, bőre erezetesen belövellt. A pars 
tensa feszes, gyöngyházfényű, sima felszínű, radiális sávozottságot mutat. A malleus a pars tensa területén éles 
határral tűnik fel, szögellése normális. Folytonossági hiány a dobhártyán nincs, idegentest nem látható. 

 

CITOLÓGIAI VIZSGÁLAT 

 

A natív kenetben parazita nem látható. A festett kenetben levált, elszarusodott hámsejtek kis számban, nem 
festődő, ceruminózus váldék mellett. A jelenlévő coccus alakú baktériumok száma fiziológiás (ca: <5/HPF, 
fe:<4/HPF). A jelenlévő Malassezia gombák száma fiziológiás (ca: <2/HPF, fe: <2/HPF). Fehérvérsejt, valamint 
pálca alakú baktérium nem tűnik fel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


