
f‘ “i-, POTVRZENÍORTG VYŠETŘENÍ NA
-~ ~ DYSPLAZII LOKETNÍCH KLOUBŮ

0 CER TIF1~A TE OF RADIOLOGICAL ELBOW!) YSPLASIA EVř1 ~‘ÍI VA TlO‘

Pes/Dog

Plemeno! Brec‘c/: entlebušský salašnický Pohlaví/Sev: Pes! l/i Fena//ema/e

Barva/( o/nr: tricolor Datum narozenh/Da,e aj 1/. 6.6.2011
Jméno a chovatelská stanice! Vaine ‚incl breed sin/jmi: Adele Z pod Ondřejníka
Plemenná kniha! Siudhook: CMKUIESP Číslo zápisu! Re~‘is‘rauion řir,: 262111
Tetovací číslo čip/Iowo. chip,, 203098100308759

Majitei/Ow‘ier

Jméno! nu Monika Fojtíková

Adresa! lee. Olšová 1500, 734 01 Karviná - Mizerov
E mai

Vyšetren íI Examination

Rentgenové snímky zhotoveny dne!‘ I? a ni u/ oiz 5.3.2013
Jméno veterinárního lékaře—zhotovitele rtg snímku! \ ‚noc of ‚‘e;e,“iu,r,‘ sor~.s on iob,ninin,,.t radiograph:

Veterinární klinika VETICEA www.veticea.cz
Adresa lc/i‘t‘.i: Na Výšině 1002,73553 Dolní Lutyně
E mail‘ info@veticea.cz

Potvrzuji, že rentgenogram loketních kloubu psa označeného výše uvedenými identifikačními znaky zhotovený dne 5.3 2013 je v
souladu s předpisy pro posuzováni dysplazie loketních kloubu.

‚ ‚ ‘‘f,: ‚Il,~l j/jj l““/‘‘.L‘I‘.‘ph ‘, /‚Ýi‘~ ~rh .v ‘,h‘,‘i‘fu“l ‚‚In‘‘‘,‘ u‘‘‘ ‚‚‚kin .‘,, ih‘ /‘i/h‘n“i,,v ‚/‚~‚‘ ‚I 20/_i ‚‚oji iii • ‚n/rn‘un,j ‘‘jih ~/‚‚ ~‘“‘‘“‘‘~‘‘‘ ‘‘J j/j‘ ///n,‘‘ / Ii ‘~‘/‘‘‘
I« ~~„‘‚ ~014 I MVDr. Ma~lna Ploško‘~j

eterinámĺ lékaři
‘, ~r -. Na Výštně 10021

735 53 Dojní Lutyněi
‚ ‚e-~96 530 155J

Po prs ?~~ - Podpis majitele
I ‘‘l(‘“.i‘‘‘‘, ~‘.:‘.‘‘~‘ ‚P ‘Id‘‘ fl ul ‘(,rn/P Vi ii, 1‘‘‘ ‚‘l‘lfdiifi‘i‘

Vyhodnoceni rtg sním kuICIa.ssi/i«atiomi a/radiographic eioluaíioii

t/akroužkujte příslušnou možnost/ (‚(‘LIL‘ 11k‘ rť/croni )

I EWG

Levá/le/t 1 2 3

Praválrigh‘ 1 2 3

Kias,fikace/ ( 1‘‘‘ ‘‘Ii

0 “ Bez příznaku dysplazie loketního kloubu‘ \« “,un.‘ ‘,í“,‘ihru“s

1 = Mime příznak‘ dysplazie loketního kioubu (osteofyty do velikost‘ 2 mm kdekoliv v loket kloubu) (1‘‘ ‘i/i.‘“‘‘ /‚n“uun‘n “I 1“‘‘ II““‘ 2 „‚fl ‚‚‘‘(‘I 1“

2 = Střední osteoartróza (osteofyty velikosti 2—5 mm kdekoiiv v loket kloubu / Q‘n‘op/, ii‘ Jni‘nu‘no‘ ‘J .‘ ‚un ‚~i‘ii/,“‘ ni ‚Ii‘ ‚‘Il~‘‘‘.‘ j‘“,‘

3 = Těžká osteoartróza nebo primární léze (osteofyty větši než 5mm kdekoliv v loket, kloubu nebo pirnám léze FcP, UAP, OCO a jiné) / ()‘h‘n/

‚In‘ : ‚i,,‘, ‘‘‘jul‘,‘,‘, ‚‚‚ ‚l,,,//n‘‘‘‘ j‘‘‘‘n ‘,,‘ ‚‚‚‘‚nin‘, /‚‘‘‘,,‚j‘ ‚Ii I‘, • (1‘, (/11‘ ‚ni‘! ‘,‘1‘‘‘‘‘,

Tímto potvrzuji, že stupeň hodnocení dysplazie loketních kloubu na základě posouzení rentgenogramu psa označeného výše
uvedenými identifikačními znaky odpovídá klasifikačnímu schématu IEWG.
I Iuře/Ii‘ cer/i/l ‘I/in/I/u‘ Sc‘ol‘(‘ o/iii“ rcidwgi‘a~ i/i soňin il/I‘d Jo,‘ ilie i ioi2 u/j‘nli ‘ie‘/ above nos proc/mel I oi ii~i1 i/il‘ (‘ I‘ I

‚li/LI/O lij ihe Iii; ( /n‘oíoc‘oI

Vyhodnocení bylo pro~eder~o dn /i/IL‘ elo/nono/i (1% (no/I‘ ni

Ev. č. snímku!‘ /lii lir

Kým/Bi‘:
E-mail: ~.L4-L1ů(Á4~(. 04—

Podpis a razitko
‚‚Ii‘ I Slil‘‘“‘

49,13 &‚J1~)
MVDr. Mi~rt SNAŠIL, Csc.

Veterinární klinika
Podveská 20, 62i1 OO Brno

tel:549251419
KVL: 2441. www.snasil,cz
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-‚ POTVRZENI O RTG VYŠETŘENÍ NA
. “- DYSPLAZII KYČELNÍCH KLOUBU

. J_o
0 CER TÍH( ~TJ~ 0!‘ R~IDIOI.OGIcAI.. IIIPDYSPLASII EV I ‘fikl TI0,\

Pes/Dog

Plemeno/Brced: entlebušský salašnický Pohlaví/Sex: Pes! ‘ta/c Fena//cinu/e
Barva/ „tne: tricolor Datum narození/I)n,e ni hi,,!,: 6.6.2011

Jméno a chovatelská stanice! \ ‚nic „m/h«cc‘/s,ni‘o‘z: Adele Z pod Ondřejníka

Plemenná kniha/ Sri‘cI/‘noÁ: CMKU/ESP Číslo zápísul Rei,‘islealion ar.: 262/11

Tetovací číslo čip!! ‚Inn. c/zip ii 203098100308759

Maj itel/Oi~‘i,er

Jméno! ‘ e: Monika Fojtíková

Adresa! «: Olšová 1500, 734 01 Karviná - Mizerov

E. mail

Vyšetřenu 1~«,~ij,‘uíjo,,

Rentgenové snímky zhotoveny dne/S kc«s „l/e nu: 5.3.2013

Jméno veterinárního lékaře—zhotovitele rtg snímku! \ ‚‚nic n/ «eler«,‘‘ru .w“~i..‘enn •‘nh‘nzu‘ng “o‘/‘ngruplz

Veterinární klinika VETICEA www.veticea.cz
Adresa Iii«« Na Výšině 1002, 735 53 Dolní Lutyně
F- mail info@veticea.cz

Potvr7uji, že rentgenogram kyčelních kloubú psa označeného výše uvedenými identifikačními znaky zhotoveny dne 5 3 2013 je v
souladu s předpisy pro posuzování dysplazie kyčelních kloubů.
/ ‚‘,‘ii/i ‚j‘‘i‘ i/i‘ ‘‘(I. /‚~‘‘‘~ij“i I ‘HO ‘I ‚~~‚‘ ‘1‘‘L! ‚„‚e‘ (‚‚‘‚J ‘,i‘‘,‘‘,‘i,‘~“ . . ‚‚lic /‚‚l/u‘‘‘ii~,j ‚/‚u‘ ‚ .‚ .‚‘J/.‘ ‚„ul ‚‚‚ ‚‘i,,‘lonn,‘(‘ ‘‘1(1‘ ‚I‘‘ ji,“‘ ‚‘‘‘‘‘iii‘ u ih‘ 1/1/ / 1‘

~ \‘u,‘ 014 I MVDr. M rtina P‘ošková
“..terinárníléka
Na Výšině 100

0 ‘ 735 53 Dolní Lutyn
‚ .- ~~53O15

t,cea.c
Podpis a razitko veterinarn‘ho l~rE. Podpis malitele

. lb‘ ‚. “ ‘,

Vy hod n ocei~ í rtg sním k u/( ‘/a‘, ~ificwio,, of‘rudiographic eva/u olina

‚Zakrouiku~1e příslušnou možnost! (‘ir.‘/e ‚lze rc /e“~

FCI negativní hraniční lehký střední tezky
zzn Si~‘flS of III) border/i,,c mii(/ ‚noder“le ‘,elce“

Levá//cf‘ A C D E

Pravá/cii‘~hÍ A C D E

Klasifikace u‘‘‘. I

A ‘ Bez phznaku dyspld7ie kyčelního kloubu / ‚V‘ “u“ic‘ ul l‘i,‘ I> spi“‘

B 1 ernéř normain kyčein‘ kloub/ \u“u „uu“nu,u/ ‚H/i „ui“

C. Lehka dyspiaz,e kyceln ho kloubu / ‚h/l /hp lb ‘ju/«un

D ‘— Středo dysplazie kyceiniho kloubu I .‚ /‘‘/c,«uc Il,~‘ lb ‘j‘/‘u‘

F‘ T/i.‘ka dysp a7 e kydej ho kloubu I Senic II,,‘ I.i“.‘j‘k‘.‘uc

I imto potvr/uji ~e stupeň hodnocení dysplazie kyčelních kloubu na základě posouzení rentgenogramu psa označeného vyše
uvedenym‘ identifikačnimi znaky odpovídá klasifikačnimu schématu I-Cl
! be‘‘ hi ‚ť‘ i/i‘ ih‘c‘ ‚1“ ‘co“ n/lie riu!‘ n‘~« lp/i ‚d«bn« ‚ud/ni‘ 1/ic‘ (/ni.‘ „/c“ui/u ‚I ‚hni“ Ii I.‘ /)rO/i‘ceu 1‘ ‚ni.‘ l/u .o‘n“i‘ i.‘.‘ ‚“I h ‚‘

‚‘I ‘/h 1 ( ! /.‚‘n‘nc‘n/.

VYhodnoceni bylo ~ro~ 7~‘/n‘nin“ “C“‚ “nič „ ~r~?1~i

Kym//b Podv~eská 20 624 00 Brn

KVL: 244], www,snasikcz

Podpis a razítko
‚‚ui, I u‘ Huf‘
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“,‚«‘IH/“I(I‘ b /‚‘/‘“c‘ ‘‘,‘k.‘ r‘ peh/ck‘ „‚ „hun‘ ji“ I/cf ‘r ‚(/“c‘ V,‘,““. //cl) I :«cr‘u‘;,‘n,“« f‘cc‘c‘cn‘“,,c,‘ k‘ euc “‚‘c‘:“ Ih‘~‘c‘ 1‘,““ k.‘/u‘‘ I ( “1.‘ ( ‘



Potvrzenío rtg vyšetření na osteochondritis dissecans_(OCD) ramenních kloubu
Certificate of radiological osteochondritis dissecans(OCD)shoulder joints examination

Adresa veterinárni praxe:
Name and address of veterinary surgeon submitting radiograph:

Veterinární klinika VETICEA www.veticea.cz, Na Výšině 1002, 735 53, Dolní Lutyně

Potvrzuji, že jsem zhotovil rtg snimek k vyhodnoceni OCD ramenních kloubů psa
I certify that I have made a radiograph to evaluate OCD shoulder joints of dog:

Plemene.
Breed entlebušský salašnický

Pohlaví Datum narození: Barva:
Sex samice Date of birth: 6.6.2011 Color: tricolor

Tetovací číslo, čip//woo. ~‘rip in ‚ 203098100308759

Jméno a chovná stanice:
Name and breed station: Adele Z pod Ondřejníka,

Jméno a adresa majitele:
Name and address of owner: Monika Fojtíková, Olšová 1500,73401 Karviná - Mizerov

Nac;ona e souhlasí s udají v prukazu puvodu do ktereho bylo potvrzeno rtg vyšetření
I certify I identified the dog and the data agrees with the pedigree, which was confirmed by X-ray examination.

Rentgenový snímek byl zhotoven dne Snímek předáváme do archivu posuzovateie
X Rays made on 5.3.2013 X-Ray passes to evaluator s archive

Darum Podpis a razitko zhotoviteie snimk~ Podpis majitele psa
Dale 5.3,2013 Veterinary Surgeons signature and stamp Owners Signaturt~

60141 MVDr. Martina P!oškovi~
erináml lekar

Rentgenový nález - podtrhnout
Classification of radiographic evaluation - circle the relevant

Vlevo ~~~iženJ postižen
Left clear affected

Vpravo ~tižen postizen
Right clear affected

~:m Sign~ature ‘ J ~taa~0 _____________

1 MVDr. Milon SNÁŠIL, CSc.
~v~čsn~ku Podv~s~4(~O Brno

ĺ‘ ‚!ť KVL: 2441,


