
POTVRZENI O RTG VYŠETŘENÍ NA
DyspLAzlI ]fičELNícn Kloueů

CERTIFICATE OF RADIOLOGICAL HIP DYSPLÁSIA EXÁMINATION

PohlavílSex: I Pes lMale ffi Fen aíFemale
Datum naroze níl Date of birth 1 0,8,2014

Plemen al Breed: pudl
Barva/ Color: bíIá

Procedw,e iÝrlt.cs.

v souladu s p edpisy 
flro rposuzování

i cerut7.1, lnut Ine raclnyraph rctaíing ro rn kffi|,

Jméno a chovatelská slanicel Name and br,zed sía:ioft Erit;,Ry gita Řise
Plemenná knihal Studbook: Číslo zápisu/ Registratian nr: CMK.UIP!184O1]14
Tetovací číslo, čiplTatoo, chip nr.: , 90003200í746323

MalitellOwner

JménolName: OrzetováLenka
AdresatÁdress: Bohumínská 4g7 142,700 30 Ostrava
E-mail :

Vyšet ení/ Examination

Rentgenové snímky zhotoveny dnelX-Rays made ort 3í .8.2015
Jméno veterinárního léka e-zhotovitele rtg snímkul Name ofveterinary surgeon submitting radiograph
ABvet veterinární klinika
AdresalAdress : Neruldova 1O4g, 735 8í Bohumín
E-mail . abvet@ eznatrn,cz

Potvrzuji, že rentgenogram kyčelníchkloubťr psa označeného v še L|vedenymi identifikačními znaky zhotoveny dne 31.8 .2,,i'1,'5.it*

was taken on the followln,t date 31.8.20l5 and in conformity with the provi,slt:r;s oJ-the Hip Dysplasi.a Scheme@
§*bW&YQ

PodpiŠ málitálé
C}wner's Signaťure:

*rt
"'e.:&ď

VYhodnocení rtg ním kulClassffication of radiographic evuluation
(zakroužkujte príslušnou možno stl circle the relevan|
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Klasifikace/ C/r. . ificaliut ._

A = Bez p íznakťl dysplazie kyčelního kloubu i ťo slgzs of Hip Dysplmia
B = Témě normální kyčelní kloub / Near normal hip joints
C = Lehká dysplazie kyčelního kloubu l Mild Hip Dysplassia
D = St ední dysplazie kyčelního kloubu ! Moderate Hip Dysplasia
E = Těžká dysplazie kyčelního Rloubu l Severe Hip Dysplasia

TÍmto Potvzuji, Že stuPeň hodnocení dysplazie kyčelních kloubrj na základě posouzení rentgenogramu psa označeného rn še
uvedenlimi identifi kačními znaky odpovídá klasifikačnímu schématu Fcl.
I lereb certifu that the score ofthe radiograph submittedfor the dog identified above was produced using the scoring criteria
of the FCI protocol.

Vyhodnocení bylo provede no dnelThe eyaluation was made on: S. q.

K,mlBy:

E-mail :

/L ;?4$

Si{naluťe and síamp:

Proti lllsledku posouzení se ni)Žeíe ldvolal dO 30 dní cd doručar dak^ k plrdrud,ni oclvolací komise Klubu po,suzovatel dědičn ch ortopediclcj,ch vad psti
Kamory wlerinámích lékahi České republtlcy na adresu: Prof. MVDr. Alcis Nečas, Ph.D., Veterinámí a.farmáceulickó univenitabio, Patackého 1-3, 6l2 42 Bmo.
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