
POTVRZENI O RTG VYŠETŘENÍ NA
DyspLAzIl KyčELNícn Klougů

CERTIFICATE OF RADIOLOGICAL HIP DYSPLASIA EXAMINATION

PohlavilSex: I Pes lMate ffi Fen alFemale
Datum narozenílDate of birth í8.1 ,2014

Jméno a chovatelská slanienl Name and breed station Angel lnnocent kiss-n'go
Plemenná knihal Studbook: Číslo zápisu/ Registration;xr.; CMKU/P/í8137/í4
Tetovací čislo, éiplTatoo, chip nr.: , 953O0OOíOí87494

MaiitellOwner

JménolNane: Orzelová Lenka
Adresal Adress: Bohum íns Ř 4g7 l 42, 7OO 30 Ostrava
E-mail :

Vyšet ení/ Examination

Rentgenové snímky zhotoveny dnelX-Rays made ort 3í.8.20í5
Jméno veterinárního léka e-zhotovitele rtg snimkul Name oíyeterinary surgeon submitting radiograph
ABvet veterinární klinika
AdresalAdress: Nerudova íO40,735 8í Bohumín
E-mail : abvet@seznam.cz

Pofuzuji, Že rentgenogram kyČelních kloubťr psa o_zla_čelého rrr še uveden mi identiíikačními znaky zhotoven dne 31 .8.2c15 je
v souladu s p edpisy, pro posuzování dysplazie kyčelních kloubrÍ.
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I certify that the radiographlre:laiing to idffitifredabo ewastakenonthefolluinqdate31.8.2015andinconfomitywiththeprovisionsoftheHipDysplasiaSchene
Procedure Ncltes. .::'i
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Klasiíikace/ Class irtcalion ,.

A = Bez p íznak dysplazie kyčelního kloubu / No. ,.gn of Hip Dysplasia
B = Témě normální kyčelní kloub / Near normal hip joints
c = Lehká dysplazie kyčelního kloubu t Mild Hip Dysplassia
D = st ední dysplazie kyčelního kloubu ! Moderate Hip Dysptasia
E = Těžká dysplazie kyčelního kloubu t Severe Hip Dysplasia

TÍmto Potvzuji, Že stuPeň hodnocení dysplazie kyčelních kloub na základě posouzení rentgenogramu psa označeného rrr. še
uveden mi identiíikačními znaky odpovídá klasifi kačnímu schématu Fcl.
I herebY certifY that the score ofthe radiograph submittedfor the dog identified above was produeed using the scoring criteria
o/the FCI protocol.

K mlBy:

E-mail :

Signaturb md stamp:

Proti vj'sledku posouzení se mi Žete odyolat do 30 dní od dorulent iikn.k pre&edovi odvolaci komise Klubu posuzovatelťt dědičn ,ch ortopediclc ch vad psKomory eterindmíchléka'ÍtČeskérepublikynaadresu:Prof.MVDr.AloiiNečas,Ph.D,,Veterinámíafarmáceuticlaiuniverzita'BÁo,Palackého!-3,61242Bmo.
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