
,l9.9.2019 Potvrzenío RTG vyšetření na dysplazii KYČELNiCH a LoKETNicH KLoUBŮ

PoTVRZENÍ o RTG vvŠrrŘerrrÍ
NA DYSPLAZII LOKETNÍCH KLOUSŮ

CERTIFICATE OF RADIOLOGICAL ELBOW DYSPLASIA EXAMINATION

Pes / Dog Plemeno / Breed: bílý švýcarský ovčák
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Pohlaví / Sex: Fena / Female Datum narození / Date of birth: 26.4.2O18

Jméno a chovatelská stanice / Name and breed stationi AICHEN la Blankpapilio

Plemenná kniha / Sťudbook| ČMKV Číslo zápisu / Registraťíon nr.,. ACOl4339/L8

Tetovací číslo / čip / Tattoo / chip nř.: 2O3O981OO426O7a Barva / Color: bílá

Majitel / Owner Jméno / /Vame: Lenka Pecárová

Adresa / Address: Chlistovice 79, Kutná Hora 284 O1, E-mail:

Vyšetření l Examination Rentgenové snímky zhotoveny dne / X-Rays made on,. 19.09.2019

Jméno veterinárního lékaře-zhotovitele rtg snímku/lVame of veťerinary surgeon submitting radiograph:

MVDr. Milan Bednář Adresa / Address: Jeníkovská 1925, 286 O1 Čáslav - Nové Město

E-mail : info@neovet.cz

Potvrzuji, že rentgenogram loketních kloubŮ psa označeného výše uvedenými jdentifikaČními znaky zhotovený dne
19.09.2019 je v souladu s předpisy pro posuzování dysplazie loketních kloubŮ.

I certify that ťhe radiograph relaýtfu to ťhe dog identified above was taken on the following daťe 79.09.2079 and in
conformity with the provisions íf/the Elbow Dysplasia Scheme Procedure Notes,

i$ňh.|,,ťďnpJgor,rÁŘ
teg. §/š,YL lúí/

Podpis a razítko veterinárního lékaře
VeteňnarY Surgeon's Signature and st:amp:

pis majitele

Vyhodnocení RTG snímku / Classification of radiographic evaluation
(Zakroužkujte příslušnou možnost / Circle ťhe relevant)

IEWG Levá / Left

PraYá / Right

Klasifikace / Classification of radiographic evaluation
0 Bez příznakŮ dysplazie loketního kloubu/ No signs of elbow dysptasia
1 MÍrné příznaky dysplazie loketního kloubU (osteofyty do Velikosti Z mm kdekoliv v loket. kloubu)/ osteophyte formation of less than 2 mm
anywhere in the elbow joint
2 Střední osteoartróza (osteofyty Velikosti 2-5 mm kdekoliv v loket. kloubu) / osteophYte formation of 2 - 5 mm anywhere in the elbow joint
3 TěŽká osteoartróza nebo primární léze (osteofyty Větši než 5 mm kdekoliv V loket. kloubU, nebo pimární léze FcP, UAP, oCD a jiné) / osteophyte
formation of more than 5 mm anywhere in the elbow joint or primary lesions (FCP, UAP, aCD and other)

TÍmto potvrzuji, Že stupeň hodnocení dysplazie loketních kloubŮ na základě posouzení rentgenogramu psa označeného
výše uvedenými identifikačními znaky odpovídá klasifikačnímu schématu IEWG.

I hereby certify that ťhe score of ťhe radiograph submitted for ťhe dog identified above was produced using the scoring
Criteria of the IEWG protocol,

- 7 -xg- 2019Vyhodnocení bylo provedeno dne / The evaluaťion was made on:

Ev. č. snímku / X-Ray ,r,, Lé'ť1 KÝm / By:

E-mail:

@a

do 30 dní od doručení nálezu k
tékařů České republiky na adresu: Prof

Proti výsledku posouzeni se mŮžete odvolat
ortopedickÝCl1 vad psŮ Komory veterinárních
univerzita Brno, Palackého 1 - 3, 612 42 Brno,
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Telefon:

https://kdeco.vetkom.czlformulare/DKK DLK formular*tisk2,php?met=1


