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PeslDog

PoTVRzEruí o nro vyŠerŘeruÍ nn
osTEocHoNDRtTtS DTSSECANS (OCD)

RAMENNícH xl.oueŮ
CERTIFICATE OF RADIOLOGICAL OSTEOCHONDRITIS DISSECANS OF SHO(.ILDER JOINTS

EXAMINATION

P |emeno l Br ee d: Be|gický ověák-Te rvueren
Barva/Color: fauve,černá maska

Poh|avílSe.r: ffiPeslMale |]FenalFemale
Datum narozenílDate of birth 2'10'2017

Jméno a chovate|ská stanice/ Name and breed statiort Casyka.s Guts
P|emenná knihal Studbook.. Čís|o zápisu/ Registration nr.,.

Tetovací čís|o, čiplTatoo, chip nr:. ,52814oooo7o1482

MajitellOwner

Jménol Name: A|exandra Bur|áková
AdresalAdress: Petrovická 145,4o3 40 Ustí nad Labem
E-mail : dogarabat@seznam.cz

il Examination

Rentgenové snímky zhotoveny dne|X.Rays made on:. 9.1'2o19
Jméno veterinárního |ékaře.zhotovite|e rtg snímku/ Name ofveterinary Surgeon submitting radiograph
Veterinární k|inika L|VE
AdresalAdress: Zelená 1,412 01, Litoměřice
E-mail : live@veterina-l ive.cz

Potvrzuji, Že rentgenogram ramennÍch k|oubů psa označeného výše uvedenými identifikačními znaky zhotovený dne 9.1 .2019 je
v sou|adu s předpisy KVL cR a doporučenÍm FCI pro posuzování osteochondritis dissecans (oCD) iamenních 

-k|oubů,

{uť{"n,r,:,á,o* 
on the following date 9. ] .20 ] 9 and in conÍbrmity with the provisíons KVI., ČR and recommendation's of'

Podpis a razítko |ékaře
Owner's Signoture:Veterinary Surgeon's Signature and stailp:

Vyh od n oce n í rtg s n ím ku/C/a s s iJi c at i o n of r adi o g r ap h i c ev alu at i o n
(ZakrouŽkujte příslušnou moŽnosť Circle the releyant

Levá končetina / Left |imb

Pravá končetina / Right Iimb

ofthe FCI protocol.

VyhodnocenÍ bylo provedeno dnelThe evaluationwas made on..

postižen / aff|icted

postižen / aff|icted

Tímto potvrzuji, Že hodnocenÍ osteochondritis dissecans (oCD) ramenních k|oubů nazák|adé posouzení rentgenogramu psa
označeného výše uvedenými identifikačními znaky odpovídá vnitřním předpisům KVL ČR a doporučení FC|.
I hereby certify that the score of the radiograph submitted for the dog identified above was produced using the scoring criteria

0 $. 01. 2019

KýmlBy:

E-mail ;

"?:;"2":::';':'o
Proti výsledku posouzení se múže|e odvolat do 30 dní od doručení ntilen k předsedovi odvolací komise K|ubu posuzovatelú děc1ičných ortope(lických yad psú
Komory veÍerintirních lékařů České republiky na atlresu: Prof MVDr, Aloi,s Nečas, Ph'D., Veterinární a.farmáceuttcká uniyerzita Brno, ],atackého ]-3, 6]2 12 !]rno'

nepostiŽen / cIear

Ev. č. snÍmkulX-Ray nr:

\loháčka 1506


