
19.9.2019 Potvrzení o RTG vyšetření na oSTEoCHoNDRlTlS DlSSECANS (ocD) RAMENNlcH KLouBŮ

PoTVRzEruÍ o nre vvšerŘrruÍ
NA OSTEOCHONDRITIS DISSECANS

(ocD) RAMENNÍCH KLoUBŮ
CERTIFICATE OF RADIOLOGICAL OSTEOCHONDRITIS D'SSECA/VS OF SHOULDER

JOINTS EXAMINATION

Pes l Dog Plemeno / Breed: bílý švýcarský ovčák

PohIaví / Sex: Fena / Female Datum narození / Date of birth: 26.4.2018

Jméno a chovatelská stanice / Name and breed station: AICHEN la Blankpapilio

Plemenná kntha / Studboot: čmxu Čisto zápisu / Regisťration nr,: ACa/4333/18

Tetovací číslo / čip / Tattoo / chip nr,: 2o3o981oo426078 Barva / Color: bilá

Majitel / Owner Jméno / /varne: Lenka PECÁROVÁ

Adresa / Addréss: Chlístovice 79, Kutná Hora 284 O1,

E-maíl:

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

Jméno veterinárního lékaře-zhotovitele rtg snímku/Name of veterinary surgeon submitting radíograph:

MVDr. Milan Bednář Adresa / Address: Jeníkovská !g25, 28'6 Ol Čáslav - Nové Město

E-mail : info@neovet,cz

! certify that the radiograph relating to
recommendations of the FC1.

identifíed above ýýas taken on the fottowíng date 19,og.2o79 and in conformity with the provísions KvL ČR and

D],IÁŘ
č.Kw 4óc.7

Podpis a razítko veterinárního lékaře
Veterinary surgeon's signatUre and stamp:

Potvrzuji, Že rentgenogram ramenních kloubŮ psa označeného výše uvedenými identifikačními znaky zhotovený dne 19.09.2019 je
v souladu s vnitřními předpisy KVL cR qy'oporuČením Fct pro posuzování osteochondriti9 dissecans (oCD) ramenních kloubŮ.

?
a

Vyhodnocení RTG snímku / Classification of radiographic evaluation
(Zakroužkujte přísluŠnou možnost / Circle the relevant)

Levá končetina / Left limb

Pravá končetina / Right limb

E-mall

Plotl výsledku po'ouzenl se mŮžeťe odvoldt da 30 dní od daručení nálezu k předsedovi odvolaci komise Klubu posuzovaťelŮ
ceske republiky na adreíu: Prof. MvDr. Alais Nečas, Pll.D., Veterinární a farmaceutická univeEita Brno, Palackého 1-3, 612 42

postižen / afflicted

postiŽen / afflicted

TÍmto potvrzuji, Že hodnocení osteochondritjs dissecans (OCD) ramenních kloubj na základě posouzení rent9en09ramu psa
oznaČeného výŠe uvedenými identifikačními znaky odpovídá vnitřním předpisŮm KVL ČR a doporučení FCL

I herebY certify that the score of the radiograph submitted for the dog identified above was produced using the scoring críteria of the
FCI protocol.

Vyhodnoceni bylo provedeno dne / The evaluaťion was made on: / -10- 2019
Ev. č, snímku / x-Ray rr,, Z l0 Kým l By:

4 Diecz73ó32415g2
P' ú 9fa$! t§ [f ítBíffi{ ElRť cz

https://kdeco.vetkom.czlformulare/OCD_formular tisk2,php?met= 1 1l1


