25.9.2018

Potvzení o RTG vyšetření na oSTEoCHoNDRlTls DlSsEcANS (ocD) RAMENNícH KLoUBů

PoTVRzEnÍ o nrc vvšerŘerrrÍ

NA OSTEOCHONDRITIS DISSECANS
(ocD) RAMENNÍCH KLoUBŮ

CERTIFICATE OF RADIOLOGICAL OSTEOCHONDRITIS DÍSSECÁNS OF SHOULDER

]OINTS EXAMINATION

Pes

l Dog

Pohlaví /

Plemeno / Breed:

Sex: Fena

bílý švýcarský ovčák

/ Femate

Qatum narození / Date of birth:25.5.2017

Jméno a chovatelská,stanice

/

Plemenná kniha / studbook:

čMru

číslozápisu

Tetovací číslo/ čip / Tattoo / chip nr,:

Majitel /

Owner

ylang la Btankpapilio

Name and breed station:

l

Registration

2O3O981OO4O8538

Jméno / Name:

nr.i Acol4066117

Barva / Color:

bílá

/

on,.25.o9.2018

Lenka PECÁROVÁ

Adresa / Address: Ch!ístovice 79, Kutná Hořa 284 01,
E-mail:

Vyšetření l Examination Rentgenové snímky zhotoveny

dne

X-Rays made

Jméno veterinárního lékaře-zhotovitele rtg snímku/Na me of veterinary surgeon submitting radiograph:

MvDr. Milan

Bednář

Adresa / Address: Jeníkovská 1925, 286 01 čáslav - Nové Město

E-mail : info@neovet,cz

Potvrzuji, Že rentgenogram ramenních kloubŮ psa oznaČeného výše uvedenými identifikačními znaky zhotovený dne 25.o9.2o18
---' ie
v souladu s Vnitřními Předpisy KVL ČR a doporučením FCI pro poŠuzování osÍeochondritis dissecans
rbcoj iu-ei ni.ň kl";bů.
I

Certify that the radiograph relating to the dog,idgrý'/Íed above was taken on the fotlowing date 25.og.2o78
and in conformitY wiťh the provisions KvL
recommendations of the FcL
./,/

&-.lJ

'

Podpis a razítko veterinárního lékaře
veterinary surgeon's signature and stamp

čR and

PodÉis majitele
Owner's Signature:

Vyhodnocení RTG snímku / Classification of radiographic evaluation
(Zakroužkujte příslušnou možnost / Circle the relevánQ

Levá končetina l Left timb

postižen / afflicted

Pravá končetina / Right timb

postižen / afflicted

TÍmto Potvrzuji, Že hodnocení osteochondritis dissecans (OCD) ramenních kloubů na základě posouzení
rentgenogramu psa
oznaČeného výŠe uvedenými identifikačními znaky odpovídá vnitřním pr"áJisÚ. KVL
čR a doporučení'FCI.
I hereby certify that the score of the radiograph submitťed for the dog identified above was produced
using the scoring criteria of the
FcI protocol.
Vyhodnocení bylo provedeno dne / The evaluation was made
Ev. č. snímku

/

X-Ray

nr,,

W

"r,

0 8 .t0-

2018

Kým / By:

ARvET

Vrcovická
TeleŤonl
lČ: 650
českérepubliki na aaresu: pror

https://kdeco.vetkom.c/formula

úló,. anis

ry"€us,-in.ď,

2

Pisek Reg. č.KVL: 3r:22

Mobil: 603 496 589

DlČi cz730524i592

út";;á;;i';ž,;:l:Jřř:r:á'i,;ů:i;i;;#:';,E!X:nťf:;,":í';ťr'u":':.
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