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CERTIFICATE OF RADIOLOGICAL HIP DYSPLASIA EXAMINATION

Pes l Dog Plemeno l Breed: pudl královský

Datum narození l Date of birth: 15.06.2017

Jméno a chovatelská stanice l Name and breed station: Amarea Royal Glow
plemenná kniha l studbook: Číslo zápisu l Registration nr.:
Tetovací číslo, čip l Tatoo, chip nr.: 945000006057983

Majitel l Owner: Jméno lName: Orzelová Lenka
Adresa l Adress: Bohumínská 437l42,700 30 Ostrava

l Bohurrril
P9g8iP€

Veterinary 's Signature rlnd stamp:

Barva l Color: černá

E-mail:

VyŠetření l Examination Rentgenové snímky zhotoveny dne lX-Rays made on: í 0.0í .2019
Jméno veterinárního lékaře-zhotovitele ňg snímku lName of veterinary surgeon submitting radicgraph;
ABvet vďerinární klinika, MVDr. Martin Novák
Adresa lAdress: Nerudova í040,73581 Bohumín
E-mail: abvet@seznam.cz
Potvzu.li, Že rentgenogram kyčelních kloubŮ psa označeného rr,ýše uvedenými identifikačními znaky zhotovený dne 10.0,1 .201 9 je
v souladu s předpisy pro posuzování dysplazie kyčelních kloubů,

l certify that the radiograph relating t^o the dog ideruifred above was taktn on the following date t0.01.20]9 and in conformity with the provisions
olthe Hip Dysplasia WpWq Norcs. (ť9

J4, 
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Podpis majitele

(),l,,tl ne r's S i gnatur e :

Hodnocení RTG snímku podle FCl l FCI classilication of radiographic evaluation
(Zakroužkujte příslušnou možnost l Circle the relevant')

Klasifikace l Classtfication:
A = Bez příznaků dysplazie kycelního kloubu / No signs of Hip Dysplasta
B = Téměř normální kycelní kloub l Near normal hip joints
C = Lehká dysplazie kyčelního kloubu / Mild Hip Dysplassia
D = Střední dysplazie kyčelního kloubu / Moderate Hip Dysplasia
E = Těžká dysplazie kycelního kloubu i Severe Hip Dysplasia

TÍmto potvrzuji, že stupeň hodnocení dysplazie kyčelních kloubů na základé posouzení rentgenogramu psa
oznaČeného výše uvedenými identifikačními znaky odpovídá klasifikačnímu schématu FCl.
I herebY certify that the score of the radiograph submitled for the dog identffied above was produced using the
scoring criteria of the FCI protocol,

70.{qVyhodnocení bylo provedeno dne1fflggalualion wus made on:

Ev. č. snímku lX-Raynr.; Ý( 2- Kým l Bv;Ev. č. snímku lX-Rav nr.; Kýml By. _
E-mail: ,l\PrJ ýcr,rt čá*'l.]-

,, , 
,,,y,ryYa pro maiá zvířal

63a/1O79, Praha g
1, Mob.: 7301n 7€

Podpis a razítko l and stamp

oňoPedických vad psŮ Komory veterinárních lékařů České republiky na adresu: Prof. MVDr. Alois Neěas, Ph,D., Veterinární a farmaieutická
univerzita Brno, Palackého 1 - 3. 612 42Bíno,

Výsledné
hodnocení rtg

h'inal evaluation

Bez příznaků
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Lehký stupeň
DKK

Mild HD

Střednístupeň
DKK
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Těžký stupeň
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Severe HD
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