
POTVRZENí O RTG VYŠETŘENí NA
OSTEOCHONDRITIS DISSECANS (OCD)

RAMENNíCH KLOUBŮ
CERT/FlCATE OF RADIOLOG/CAL OSTEOCHONDRlT/S D/SSECANS OF

SHOULDER JOINTS EXAM/NATION
PeslDog Plemeno/ Breed: Golden retriever/GRI

Pohlaví/Sex: Fena I Female Oatum narození/Date ofbirth: 07.01.2021

Jméno a chovatelská stanice/ Name and breed station: Annabell od Šeříku

Plemenná kniha/ Studbook: ČLP/GR Číslo zápisu/ Registration nr.: 22406

Tetovací číslo, čip/Tatoo, chip nr.: 948000002288994 Barva/C%r: zlatá,dlouhá
Chovatelský klub/ Kenne/ dub:

••

Pravá končetina / Right limb

!nepostižen I clear

i nepostižen I clear

postižen I afflicted

Majitel/Owner: Jméno/Name: Milan Doktor

Adresa/Adress: Padělský mlýn 283, 696 72 Lipov E-mail: mdoktor1@seznam.cz

~Souhlasím 1/ do O Nesouhlasím I Do not S předáním výsledků vyšetření / agree with transmitting the resu/ts ofthe examination t

Vyšetřeníl Examination Rentgenové snímky zhotoveny dne/X-Rays made on: 21.01.2022

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

MVDr. Robert Snášil, Ph.D., IČ 03160149
Adresa/Adress: Veter.klinika, Podveská 20, 624 00, Brno 24 (Komín) E-mail: veterina-info@seznam.cz

Potvrzuji, že rentgenogram ramenních kloubů psa označeného výše uvedenými identifikačními znaky zhotovený dne 21.01.2022
je v souladu s předpisy KVL ČR a doporučením FCI pro posuzování osteochondritis dissecans (OCO) ramenních kloubů.

I certify that the radiograph re/ating to the dog identified ab 'Clkenon thefollowing date 21.01.2022 a(2d I,'n?%,' o .: the provisions
KVL éR and recommendqtjpns of..the FCI. /,--~...--

MVDr. Robert Snášil, Ph.D.
veterinární léka'
reg. č. KVL: 6351

---------------.-.- _----_. __ ._-------_.- __ .__ ------_ _-------_....... . _--_ .
Podpis a razítko veterinárního I" Podpis majitele
Veterinary Surgeon 's Signature a 'stamp: Owner's Signature:

----------------------------------~~------------------
Vyhodnocení rtg snímku/Classification of radiographic eva/uation

(Zakroužkujte příslušnou možnost! Circle the relevant

Levá končetina '1 Left limb

postižen I afflicted

Tímto potvrzuji, že hodnocení osteochondritis dissecans (OCO) ramenních kloubů na základě posouzení rentgenogramu psa
označeného výše uvedenými identifikačními znaky odpovídá vnitřním předpisům KVL ČR a doporučení FCI.

Vyhodnocení bylo provedeno dne/ The eva/uation was made on:

Ev. e. snimkulX-Ray w.,()c:'(i?R .
E-mail:

I hereby certify that the score ofthe radiograph submittedfor the dog identified above was produced us ing the scoring criteria ofthe FCI protoco

..ske»: "_t MVDr. MILAt-I St-lASIL, CSc.
Kým/By: VETERINARNI KLlNIKA

·························po·dveiili·á..ZO·,624·/JOBRNO
tel.: 549 25'1 "~.1!.)

KVL: 2~1t"'l, .iJJ..; ....,l_.:.:L:::~
--------_._----_ _------_ ..

Podpis a razítko
Signature and stamp:

Proti výsledku posouzení se můžete odvolat do 30 dní od doručení nálezu k předsedovi odvolací ko ise Klu osuzovatelů dědičných ortopedických vadpsi! Komory veterinárních
lékaři!České republiky na adresu: Prof MVDr. Alois Nečas, Ph.D., Veterinární univerzita Brno, lackého t da/946//, 6/242 Brno.


