PoTVRZENÍ o RTG VYŠETŘENíNA
sPoNDYLÓZU

TÍ.r'

CERTIFICATE OF RADIOLOGICAL SPONDYLOSrc EXAMINATION

PeslDog
P

|emeno l Br

ee

d: Be|gický ovčák-Tervueren

BarvalColor.. fauve,černá maska

Jméno a chovate|ská stanice/ Name and breed
P|emenná knihal

Studbook:
nr'..

Poh|avílSex: fiPesl Male ]FenalFemale
Datum narozenílDate of birth 2'10'2017
statiort casyka's Guts
Čís|ozápisu/ Registration

Tetovací čís|o,čip/Tatoo, chip

nr'''

,52814oooo7o1482

MajitellOwner
Jménol Name: A|exandra Bur|áková

AdresalAdress: Petrovická 145,4o3 40 Ůstí nad Labem
E-mail :
dogarabat@seznam.cz
Vyšetření/ Examination

Rentgenové snímky zhotoveny dnelX.Rays made ort 9.1.2019
Jméno veterinárního |ékaře.zhotovite|e rtg snímku/ Name ofveterinary Surgeon submitting radiograpk
Veterinární k|inika L|VE
Adresa|Adress: Ze|ená 1, 412 01,Litoměřice
E-mail

:

live@veterina-live.cz

Potvrzuji, Že rentgenogram vyŠetře-nína spondy|ózu psa označenéhovýše uvedenými identifikačnímiznaky zhotovený dne
s předpisy KVL ČR a doporučením FC| pro posuzování spondy|ózy.

9.1 .2019 je v sou|adu

]'ccrtifyÍhd|theradiographreIatmgtothe^dogidentifedaboyewastakenonthe.followingda|eg']'2019andinconíormitywiththeprovision'sKVI,
the

..]l:Dr..
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-líří Voryf,j6113
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I'A,t,rl.';W=
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Veterinary Surgeon's Signature and stamp:

Owner's Signature:

o d n oce n í rtg s n ím ku/C/a s S irt cafi o n of r adi o g rap h i c
(ZakrouŽkujte přís|ušnou moŽnosV Circle the relevanl
Stupeň spondy|ózyl The degrese ofspondylosis

Vyh

Zakres|i do schématu

l
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Tímto potvrzuji, Že stupeň hodnocení spondy|ózy na zák|adě posouzení rentgenogramu psa označeného výše uvedenými
identifikačními znaky odpovídá k|asifikačnímuschématu vnitřních předpisů KVL ČR a doporučení FC|'
I hereby certifu that the score of the radiograph submittedfor the dog identffied above was produced using t!ry,;coring criteria
of provisions of KVL ČR and recommencJations of the
iillg
Ú g'

FCI.

Vyhodnocení bylo provedeno dnelThe evaluationwas made

fil'

on..

Ev. č. snÍmkulX-Ray nr.:

KýmlBy:.
E-mail

'il'.".!]r. .'.liií Vcrtráň|.a llos

:

Podpis a razítko
Síglature and 'stamp:
I,roti lýsledku po'souzení se múžeÍeodvolat do 30 dní od doručení nálezu k předseclovi odvolací komi'sc Klubu posuzovatelů rlět}í,čnýchortopedických vael psú
Komory veÍcrinúrních lékařú Českérepubtiky na atlresu: Prof. MVDr' Aloii Nečas, Ph.D., Veterinání a /brmáceutická uniyerzito Brno, Palackého t .3, 6 1 2 12 Brno.

