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Orthopedic Foundation for Animals
2300 E Nifong Blvd,Columbia, MO 65201-3856
Phone: (573) 442-0418 , Fax: (573) 875-5073
www.offa.org
A Not-For-Profit Organization

Žádost o zařazení do databáze kyčelní/kolenní dysplasie
Číslo předchozí žádosti (pokud existuje):
Registrované jméno:
Rasa:
Identif.číslo: Tetování: Mikročip:

Registrační číslo:
Pohlaví:
Barva:
Datum narození (měsíc,den,rok):
Registrační číslo:

Jméno vlastníka:
Jméno spoluvlastníka:
Adresa:
Město:
Stát:
PSČ:
Telefon:
E-mail:

Datum osnímkování (měsíc,den,rok):
Jméno veterináře nebo nemocnice:
Adresa:
Město:
Stát:
PSČ:
Telefon:
E-mail:

Tímto potvrzuji, že poskytnutý snímek odpovídá zvířeti uvedenému v žádosti a že nedošlo
k chirurgickému zákroku na pánvi. Souhlasím s tím, že snímek bude ponechán v záznamech OFA.
Závěrečná zpráva je založena na nezávislém, odborném posouzení konzultujícími radiology a tímto
zbavuji OFA jakékoliv odpovědnosti vyplývající z posouzení snímku. Zveřejněny budou pouze
výsledky normální, pokud vlastník neparafuje níže uvedené oprávnění ke zveřejnění abnormálních
výsledků.
Podpis vlastníka nebo oprávněné osoby ……………………………………..
Oprávnění ke zveřejnění abnormálních výsledků
Tímto opravňuji OFA ke zveřejnění výsledků posouzení snímků uvedeného zvířete, pokud tyto
výsledky budou abnormální …………………… (parafa registrovaného vlastníka)

Databáze OFA
OFA je dobrovolný program založený na posuzování snímků nevykazujících žádné stopy dysplasie
nebo jiných orthopedických problémů. Všechny zaslané snímky, které mají přijatelnou diagnostickou
kvalitu budou shlédnuty kvalifikovanými veterinárními radiology a vlastníkovi a příslušnému
veterináři bude zaslána příslušná zpráva. Pouze zvířatům starším 24 měsíců v době snímkování, bez
známek dysplasie, bude přiděleno číslo OFA. OFA poskytuje konzultace pro zvířata mladší 24 měsíců.
Poplatky
Zvíře starší 24 měsíců :
Databáze dysplasie kyčelního kloubu ………………………
Databáze dysplasie loketního kloubu ………………………
Kyčelní a loketní (dohromady) …………………………….
Vrh tří nebo více najednou …………………………………

35,00 USD
35,00 USD
40,00 USD
90,00 USD

Poplatek za skupinu více psů-kteří jsou vlastněni či spoluvlastněni jednou osobou.
Nejméně 5 jedinců ………………………………………………. 15,00 USD

Zvíře mladší 24 měsíců :
Předběžné posouzení kyčelního kloubu …………………………
Předběžné posouzení loketního kloubu …………………………
Kyčelní i loketní (dohromady) ………………………………….
Vrh tří nebo více najednou ………………………………………

30,00 USD
30,00 USD
35,00 USD
60,00 USD

Konzultace :
Další studie ……………………………………………………… 30,00 USD
Informace veterináře
Zvíře bylo zklidněno :
1. Pouze fyzicky
2. Chemickými prostředky
Anestézie ………………………… druh …………………………..
Trankvilizér ……………………… druh …………………………..
Jiné ………………………………. druh …………………………..
Podpis veterináře : ………………………………………
Instrukce
Snímky musí obsahovat údaje :
1. Registrované jméno a/nebo číslo
2. Jméno veterináře nebo nemocnice
3. Datum snímku
- Posouzení pánve je založeno na standartním VD pohledu
- Posouzení kolenního kloubu je založeno na standartním plně flexovaném postavení mediolaterálním
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Pokyny ke snímkování pro posouzení dysplasie OFA
Věková hranice
Aby mohl být pes posouzen OFA, musí být v době snímkování starší 24 měsíců. Stav kyčelního
kloubu může být posuzován i u mladších psů (v tomto případě může být vydána pouze konzultační
zpráva). V případě zájmu o zařazení do „Legg-Calve-Perthes“ databáze u trpasličích a malých plemen
musí být zvíře aspoň 12 měsíců staré.
Zklidnění psa
Připravení psa do vhodné pozice k osnímkování často vyžaduje použití chemického prostředku
k docílení svalové relaxace. Typ chemického prostředku – sedativum, trankvilizér nebo anestezie – by
měl být stanoven ošetřujícím veterinářem.
Poloha psa
Poloha psa by měla být dorzální, vleže s roztaženýma nohama paralelně vedle sebe. Tento standartní
ventrodorzální pohled je základem pro posouzení stavu kyčelního kloubu se zřetelem na kyčelní
dysplasii. Je důležité předcházet vysunutí pánve. Kolenní klouby jsou posuzovány v plně flektovaném
medio-laterálním postavení.

Rozměr snímku
Pro velké a obří rasy se doporučuje rozměr 14x17 palců (cca 35x42 cm). Pro menší rasy je možné
použít menší rozměr, pokud je velikost dostačující k zachycení oblasti mezi křížovou kostí a kolenním
kloubem.
Identifikace snímku
Do emulze je nutné vložit údaje – je možné použít olověná písmena, I.D. kameru nebo pásku
viditelnou na rentgenovém snímku
a) název nemocnice a jméno veterináře, datum pořízení, a/nebo registrační číslo nebo
b) identifikační číslo nemocnice nebo číslo chorobopisu
- v druhém případě musí veterinář připojit sdělení stvrzené podpisem, odkazující ke snímku podle
udaného identifikačního čísla a podat informace vyžadované v bodě a)
V případě, že požadované informace jsou nečitelné nebo chybí, OFA nemůže přijmout snímek pro
účely posouzení. Snímky by měly být označeny stranově (left or right side) pro studii kyčlí anebo mít
označení levého nebo pravého kolena (lefg or right elbow) pro studii kolenních kloubů.
Expozice
Je nutné dosáhnou dobrého kontrastu. Pro obří rasy se doporučuje rozdělení snímkované oblasti na
několik snímků.
Bezpečnost při snímkování
Veterinář je zodpovědný za řádnou kolimaci a ochranu přítomných. U psů se doporučuje zastínění
gonád.
Hormonální účinky
U některých fen se projevuje při snímkování kolem ovulačního cyklu subluxace, proto by měly být
feny snímkovány 3 – 4 týdny před či po hárání nebo 3 – 5 týdnů po vrhu štěňat.
Žádost o zhodnocení snímku
Žadatel musí vyplnit a podepsat formulář OFA. Potřebné informace jsou obsaženy v průkazu původu
psa a je vhodné poslat s formulářem i kopii průkazu. Snímek, podepsaný formulář a poplatek musí být
zaslány na adresu OFA.

Adresa :
ORTHOPEDIC FOUNDATION FOR ANIMALS (OFA)
2300 E Nifong Blvd,
Columbia, MO 65201-3856

