PoTVRZENí o RTG wŠerŘenÍ
NA DYsPLRzll xvčelruícnxlougŮ
cERTlFlcATE oF RADIoLoGlcAL HlP DysPtÁs/Á EXAM|NAT|oN

Pes / Dog
Plemeno I
Bar,la l

Pohlaví / Sex fena

Breedi Border kolie

Color:

Datum narození l Date of birth:14'03.2014

australská červená

Jméno, chovatelská stanice

l

Name, breed station:

Plemenná kniha l Studbook cMKU/Boc/
Tetovací číslo,čip l Tattoo, chip nr.:, 900108000883765

Flower od Old Hill, Not Just a Banana
Číslozápisu l Registration nr.:7636l-14114

Malitel I Owner

Name: Paulino Martina
Adresa / Áddress: Mezi rolemi 1í, Praha 5' 158 00'
Jméno i

E-mail:

m.paulino@kockasro.cz

Vyšetření l Examination

09.06'2015
Rentgenové snímky zhotoveny dne l X-Rays made on:
Jméno veterinárního lékaře_zhotovitele rtg snÍmku, adresa / Name of veteinary surgeon submifting radiograph, address:
VET-KLINIKA s.r.o, Provozovna: Pražská 94/53' 500 04 Hradec Králové
E-mail:

ordinace@vetklinika.cz

je v souladu
Potvrzuji, Že rentgenogram kyčelníchkloubŮ psa označenéhornýše uvedenými identiÍikačnímiznaky zhotovený dne 09.06.2015
s předpisy pro posuzování dysplazie kyčelníchkloubů.
provisions of the Hip Dysplasia scheme
t ceriify that the radiograph relating to the dog identifred above was taken on the tollowing date 09.06.2015 and in conformity with the
Pracedure Notes.

Vyhodnocení RTG snímku l Classification of radiographic evaluation
(ZakrouŽkujte příslušnou moŽnost / Clrcle the relevant)
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hraniční
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bordeline
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C
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těžký
severe

střední
moderate

E
E

D
D

asíÍlkace / c/asslfcaÍion
A = Bez přÍznakŮ dysplazae kyčelniho kloubu l No slgns of Hip Dysplasia
B = Téměř normální kyěelní kloub l Near nomal hip joints
c = Lehká dysplazie kyčelního kloubu I Mild Hip Dysplasia
D = Střední dysplazie kyčelnÍhoklolbu l Moderate Hip Dysplasia
E = TěŽká dysplazie kyěelního kloubu / severe Hip Dysplasia
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Tímto pofuzuji, Že stupeň hodnocení dysplazie kyěelních kloubů na základě posouzení rentgenogramu psa označenéhovýše uvedenými
identifikačn ími znaky odpovídá klasifi kačn ímu schématu FCl.
protocol.
l hereby cel1ify that the score of the radiograph submitted tor the dog identiÍied above was produred using the scoing citeia of the FCl

Vyhodnocení bylo provedeno dne l The evaluation was made on;09.06.2015
Ev. č. snímku l X-Ray nr.:2482
Kým l By: MVDr.Jaromír Ekr
E-mail: ordinace@vetklinika.cz
U rl :

www.vetklinika.cz
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Podpis a @ílkols/9'ature and stamp

vad psŮ Komory
Proti výsÍedku posouzení se můžeteodvolat do 30 dní od doručení nálezu k předsedovi odvolací komise Kubu posuzovatetťl dědičných ottopedicklch
,"r",riiirÁiiiirrn Českérepubtiky na adresu: Prof. MvDr. Alois Nečas, Ph.D., veteinámÍ a famaceutická univelzita Bmo, Palackého 1 - 3, 612 42 Bmo.

