
PoTVRZENÍ o nrc vyŠBrŘBxÍ Ne osrnocHoNDRosls DISSECANS RAMEN
CERTIFICATE OF RADIOLOGICAL SHOULDERS OCD EXAMINATION

Pes / Dog Plemeno / Breed: Stdordšírský bulterier

Narození: 16.]0.2013 Barva: žíhaná, bílé znalE

Chovatelská stanice /Breed station: Black Jewels BulI

Č íslo záp i su / Registratio n nr' : CMK U/S B T/6 8 2 g/1 3
RFID / Chip: 203098100355530

Majitel / owner Jméno / Name: Martina Slabá
Adresa / Adress: Martina Slabd, Kpt. StrtÍnského 932/12, Praha 9pSC: Telefon / phone nr.:

Vyšetření / Examination Rtg snímky zhotoveny dne / X-Rays made on: 25.11.2015
Jméno veterinárního lékaře - zhotovitele rtg snímku / Name of veterinary surgeon submitting radiograph:
MVDr. Milan D ec ker,KVL3 43 I
e-mailVL:
Potvrzuji, že rentgenogram ramenních ktoubů kloubů psa označeného výše uvedenými idetifikačními znaky zhotovený výše uvedeného dneje v souladu s předpisy pro posuzování oCD ramen

I certify that the radiograph relating to the dog identified above was taken on the date above and in conformiý with the provisions of the
Shoulder's OCD Scheme Procedure Notes
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Pohlaví /Sex Fena
Jméno / Name :DEBIE oF
Plemenná kniha / Studbook
Tet číslo / Tatoo : 203098100355530
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Podpis a razítko Velerinámiho lékaře 1 /
Veterinary surgeon's Signature and stamp

Podpis majitele

Owner's signature

VyhodnocenÍ RTG snímku / Classification of radiographic evaluation
(ZakrouŽkujte příslušnou možnost / Circle the relevant)

Levý ramenní kloub
Lejt shoulder

Prwý ramenní kloub
Right shoulder

V') Negativní I )Pozitivní
No signs of OCD OCD positive

V Negativní l )Pozitivní
No signs of OCD OCD Positive

Vyhodnocení bylo provedeno dne / The evaluation was made on

Ev.ě. snímku / X-Ray nr.: 742 712 Kým / By:

E-mail:

Podpis a razitko I Signature and stamp

Proti výsledku posouzení se můžete odvolal do 30 dní od doručení nalezu k předsedovi odvolací komise Klubu posuzovatelů dědičných ortopedicbých vad
psů Komory veterinárních lékařů České repubtitg, na adresu: Prof.MVDr'Aiois Nečas, PhD., Veterindrní afarmaceutická univerzita Brno, Palackého I-3,
612 42 Brno.

25.1r.2015
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