
25.9.2018 Potvrzení o RTG vyšetření na SPONDYLÓZU

PoTVRZENÍ o RTG vyšerŘrnÍ
NA SPONDYLÓZU

CERTIFICATE OF RADIOLOGICAL SPONDYLOSIS EXAMINATION

Pes / Dog Plemeno / Breed: bitý švýcarský ovčák
Pohlaví /Sex: Fena l Femate Datumnarození/ Dateof birth|25.5,2c/í-7
Jméno a chovatelská stanice / Name and breed sťation: ylang la Blankpapilio
Plemenná kniha / Studbook; čMrU Číslo zápisu / Registration nr,i Aco/4Í,66117
Tetovací číslo / čip / Tattoo / chip nr.:2o3o981oo4o8538 Barva / Color: bi]á

Majitel l Owner Jméno / Name: Lenka PEcÁRoVÁ

Adresa / Address: Chlístovice 79, Kutná Hora 284 0l, E-mail:

Vyšetřeni / Examination Rentgenové snímky zhotoveny dne / X-Rays made on:25.o9.2o18
]méno veterinárního lékaře-zhotovitele rtg snímku//va me of veterinary surgeon submitting radiograph:
MvDr. Milan Bednář

Adresa / Address: Jeníkovská tgzs,286 01 Čáslav - Nové Město

E-mail : info@neovet.cz

Potvrzuji, Že rentgenogru. 
19,.rp.olavlózu ps_a oznaČeného výŠe uvedenými identifikačními znaky zhotovený dne 25.o9.2o18 je Vsouladu s vnitřními předpisy KVL čR a'dopoiučením FcI pro p.júo"gňiiríónoYto.y.

'r"':#I::";:l:r':|':f:?:r.'"'"''e to tY6oo identiried above was taken on the following date 2s.og.2o7a and in confomity with the provisions of KvL čR and

Podpis a razítko Veterinárního lékaře
Veterinary surgeon's signature and sťamp:

b"*=7
odpis majitele

Vyhodnocení RTG snímku /, Ctassification of radiographic evaluation(Zakroužkujte příslušnou možnost / Circle the retevánt)

Stupeň spondylózy /
The degrese of spondylosis:

negativní
no signs

lehký
mild

1

střední
moderate

2

těžký
severe

3

velmi těžký
very severe

4o
t,*t?

zakres|i do schématu
/ Draw the diagram:

Ev. č. snímku / X-Rayrr., _§ Z Kým / By:

E-mail:

TÍmto Potvrzuji, Že stuPeň.hodnocení sPondylózy na základ ě posouzení,rentgenogramu psa označeného výše uvedenýmiidentifikaČními znakY odPovídá klasifikačnímu scÁem'atu vnitřních předpisů KVL CR a doporučení FCI.

'r:rT;i:,:":;'tr ť3;':"ri'"::ň";:::":ri:::':fťl"'!:yitted for the dog identified above was produced using the scoring criteria of

Vyhodnocení bylo provedeno dne / The evatuation *)]'r.uo" on, 0 8 '|0' 20lS

Thx-Tbt§

vrcovická

lifiVDr, Jan Slabý

intka AR\IHT
ísek Reg. č,KVL: 3922

Mcbil: 603 495 589
DlČ; cz7305l.:j592

https://kdeco.vetkom.c/formulare/spondyloza_formular_tisk2.php?mef=.t


