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הנחיות ה F.C.I -לצילומי אגן

 .1טרם ההליך יש לוודא את זהות הכלב ע"י קריאת שבב והשוואתו למספר השבב
המצוין בתעודת היוחסין
 .2על הכלב להיות בתרדמה או בהרגעה עמוקה.
 .3על הכלב לשכב על גבו בסימטרייה דו -צדדית מושלמת.
 .4על הרגליים הקדמיות להיות משוכות לפנים.
 .5על הרגליים האחוריות להיות משוכות לאחור ומקבילות זו לזו.
 .6יש לבצע רוטציה מדיאלית של הרגליים האחוריות עד למצב שבו נמצאת עצם
הפיקה ) (Patellaבאמצע ומעל פרק הברך .על עצמות הפיקה להראות בגוף
הצילום.
 .7יש לצלם את האגן על קסטה/פלטה בגודל של  40*30ס“מ לפחות.
 .8על פרק האגן להיות חדור בצורה טובה המאפשרת אבחנה של שנויים ניווניים.
 .9מס' הסגי"ר והשבב של הכלב חייב להופיע בתוך גוף הצילום ,וכן חייב להופיע
סימון צד .ניתן להכניס את הפרטים הללו בבתוכנת ה  CR/DRמיד לאחר קבלת
הצילום ו/או לסמן בעזרת נייר עופרת/אותיות עופרת בזמן ביצוע הצילום.
* צילום בו לא יהיו הפרטים הללו בגוף הצילום שנשלח להתאחדות ידחה ויוחזר לשולחיו !
 .10את צילום האגן יש לשלוח להתאחדות בדיסק בפורמט  DICOMבלבד.
* צילום אשר ישלח בפורמט שונה )  BMP,TIFF,JPEGואחרים( ידחה ויוחזר לשולחיו.
 .11יש לצרף לצילום טופס "אישור על צילום אגן" של הי"ל בו מולאו כל הפרטים
ובחתימת הרופא המצלם .ניתן למצוא את הטופס באתר ההי״ל:
http://137.117.99.64/userfiles/tofes%20tzilum%20agan.pdf
 .12הרופא המצלם מתבקש לא לחוות דעתו על הציון האפשרי.
* כל צילום שאינו עומד בדרישות הללו ידחה ע״י הועדה.

ד"ר צחי אייזנברג
יו"ר הועדה המקצועית
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הנחיות ה F.C.I -לצילומי מרפקים

 .1טרם ההליך יש לוודא את זהות הכלב ע"י קריאת שבב והשוואתו למספר השבב
המצוין בתעודת היוחסין
 .2על הכלב להיות בתרדמה או בהרגעה עמוקה.
 .3על הכלב לשכב על צידו )(Lateral
 .4כל מרפק יצולם בנפרד.
 .5הרגל המצולמת )הקרובה לקסטה( משוכה קדימה ובפלקסיה מקסימלית
)כ  40-45מעלות( במנח לטראלי.
 .6יש למרכז את אלומת הקרינה לקונדיל הדיסטאלי של ההומרוס והצילום חייב
להיות לטראלי ולא .oblique
 .7הרגל הלא מצולמת משוכה אחורנית למניעת חפיפה על הרגל המצולמת.
 .8על מפרק המרפק להיות חדור בצורה טובה המאפשרת אבחנה של שינויים
ניווניים ו .incongruity
 .9ניתן להוסיף צילום במנח לטראלי ללא פלקסיה )ניטראלי(  -כ  100-110מעלות
)אין הכרח בצילום זה (
 .10מס' הסגי"ר והשבב של הכלב חייב להופיע בתוך גוף הצילום ,וכן חייב להופיע
סימון צד .ניתן להכניס את הפרטים הללו בבתוכנת ה  CR/DRמיד לאחר קבלת
הצילום ו/או לסמן בעזרת נייר עופרת/אותיות עופרת בזמן ביצוע הצילום.
* צילום בו לא יהיו הפרטים הללו בגוף הצילום שנשלח להתאחדות ידחה ויוחזר לשולחיו !
 .11את צילום המרפקים יש לשלוח להתאחדות בדיסק בפורמט  DICOMבלבד.
* צילום אשר ישלח בפורמט שונה )  BMP,TIFF,JPEGואחרים( ידחה ויוחזר לשולחיו.
 .12יש לצרף לצילום טופס "אישור על צילום מרפק" של הי"ל בו מולאו כל הפרטים
ובחתימת הרופא המצלם.
 .13הרופא המצלם מתבקש לא לחוות דעתו על הציון האפשרי.
* כל צילום שאינו עומד בדרישות הללו ידחה ע״י הועדה.
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