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Body Condition System

UNDERVIKT

1
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ÖVERVIKT

IDEALISK

3

Revben, halskotor, bäckenben och alla
beniga utskjutande delar synliga på avstånd.
Inget urskiljbart kroppsfett. Tydlig förlust av
muskelmassa.
Revben, halskotor och bäckenben enkelt synliga.
Inget förnimbart fett. Vissa tecken på andra
utskjutande kroppsdelar. Minimal förlust av
muskelmassa.
Revbenen enkla att känna och kan vara synliga
utan kännbart fett. Halskotornas spetsar synliga.
Bäckenbenen börjar bli framträdande. Tydlig
midja och insjunken mage.

4

Revbenen är enkla att känna med minimalt
fettlager. Midjan är lätt att se ovanifrån. Tydligt
uppdragen mage.

5

Revbenen går att känna utan överdrivet fettlager.
Midjan kan observeras bakom revbenen när
man tittar ovanifrån. Magen ska vara märkbart
uppdragen när du ser på den från sidan.

6

Revbenen går att känna med något överdrivet fettlager.
Midjan går att urskilja när man tittar ovanifrån men är
inte framträdande. Uppdragen mage är tydlig.

7

Revbenen går att känna med svårighet, kraftigt
fettlager. Noterbara fettdepåer över halskotor och
svansbas. Midja saknas eller är knappt synlig.
Uppdragen mage kan förekomma.

8

Revbenen går inte att känna under mycket kraftigt
fettlager eller går enbart att känna med ett hårt tryck.
Kraftiga fettdepåer över halskotor och svansbas. Midja
saknas. Ingen uppdragen mage. Tydligt uttänjd mage
kan förekomma.

9

Massiva fettdepåer över hals, ryggrad och svansbas.
Midja och uppdragen mage saknas. Fettdepåer på
nacke och lemmar. Tydligt uttänjd mage.

Kroppsviktsystemet utvecklades vid Nestlé Purina Pet Care Center och har validerats som dokumenterat i följande publikationer:
- Laflamme DP. Development and Validation of a Body Condition Score System for Dogs. Canine Practice July/August 1997; 22: 10-15.
- Mawby DI et al. Comparison of Various Methods for Estimating Body Fat in Dogs. J Am Anim Hosp Assoc 2004; 40: 109–114.
- German AJ et al. A Simple, Reliable Tool for Owners to Assess the Body Condition of Their Dog or Cat. J. Nutr. 2006; 136: 2031S–2033S.
- German AJ et al. Comparison of a Bioimpedance Monitor with Dual-energy X-ray Absorptiometry for Noninvasive Estimation of Percentage
Body Fat in Dogs. AJVR April 2010; Vol 71, No. 4.
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1

Revben synliga på korthåriga katter. Inget
förnimbart fett. Kraftigt uppdragen mage.
Korsrygg och höftben enkla att känna.

2

Revben tydligt synliga på korthåriga katter.
Korsrygg tydlig med minimal muskelmassa.
Uttalad uppdragen mage. Inget förnimbart fett.

3

Revbenen är enkla att känna med minimalt
fettlager. Korsrygg tydlig. Tydlig midja bakom
revbenen. Minimalt med förnimbart fett.

4

Revben går att känna under ett minimalt
fettlager. Märkbar midja bakom revbenen.
Lätt uppdragen mage. Ingen hängande buk.

5

Proportionerlig. Se på midjan bakom
revbenen. Revbenen har ett lätt fettlager och
går att känna. Minimalt hängande buk.

6

Revbenen går att känna med något överdrivet
fettlager. Midja och hängande buk är märkbara,
men inte tydliga. Ingen uppdragen mage.

7

Revben svåra att känna under ett måttligt
fettlager. Midja svår att se. Tydligt rund mage.
Måttligt hängande buk.

8

Revben går inte att känna under ett stort
fettlager. Midja saknas. Tydligt rund mage med
framträdande hängande buk. Fettlager över
korsryggen.

9

Revben går inte att känna under ett kraftigt
fettlager. Kraftiga fettlager över korsrygg,
ansikte och lemmar. Uppsvälld mage och ingen
midja. Omfattande fettlager runt buken.

Kroppsviktsystemet utvecklades vid Nestlé Purina Pet Care Center och har validerats som dokumenterat i följande publikationer:
- Laflamme DP. Development and Validation of a Body Condition Score System for Cats: A Clinical Tool. Feline Practice 1997; 25: 13-17.
- German AJ et al. A Simple, Reliable Tool for Owners to Assess the Body Condition of Their Dog or Cat. J. Nutr. 2006; 136: 2031S–2033S.
- Bjornvad CR et al. Evaluation of a Nine-point Body Condition Scoring System in Physically Inactive Pet Cats. AJVR April 2011; Vol 72, No. 4.

