
w"',ffi" PoTVRZENÍ o RTG vyŠrrŘrttÍ
NA DYSPLAZIl KYČELNícH xt-ouBŮ

C E]?TIFICAI,E oF RADIOL)GICAL HIP DYSP I,ASIÁ EX4 MINA,I- ION

Barva l Color., fauve,černá maska,d|ouhá

Pes l Dog Plemeno lBreed.. Belgický ovčák-Tervueren
Poh|aví /Sex'. Fena / Fenrule Datum narození I Date of birlh... 5'4.2017

Jméno a chovatelská stanice l lÝame and breed slation: Wivi Dog Arabat
Plemenná kniha l Studbook.. Číslo zápisu I Registration nr,..

Tetovací čís|o, čip l TaÍoo, chip nr'.. 945000006039379

Majite| l o,wner: Jméno lNanle,. A|exandra Bur|áková
Adresa IAdress,. Petrovická 145, 403 40 Ůstí nad Labem E-mail: dogarabat@seznam.cz
Vyšetření lExgntinatiott Rentgenové snímky zhotoveny dne lX-}?ays tllacle on.. 20.B,2018
Jméno veterinárního |ékaře-zhotovitele rtg snímku lNane of veterinary SLtrgeon sttbmittirtg ruc\iograph''
Veterinární klinika L|VE

Adresa lAdress., Zelená,|,4,|2 01 Litoměřice

E-mail: live@veterina-live.cz

Potvrzuji, Že. rentgenogram kyče|ních k|oubů psa označeného výše uvedenými identifikačními znaky zhotovený <ine 20.8.20í{i;e v
souIadu s předpisy pro posuzování dysp|azie kyče|ních k|oubů.

I ccrrify rhat rlrc rudiogtzrph rt,la!!.ng rq the
t he H i p Dys p| as ia Sc he n e' Procédurefi o1t

rted above vras taken on the following date 20.8.20IB and in confornlity yliÍh lhe prrl,tstons t

Podpis majitele
Ovvn.er's Signature

Podpis a razítko veterinárního |ékaře
Veterinary Surgeon's Signature and stantp

Výsledné
hodnocení rtg

Final evaluation

Bez přÍznaků
DKK

No signs of HD

Lehký stupeň
DKK

MiId HD

Hodnocení RTG snímku podle FC| l FCI classiJicution of rodiogruphic evuluution
(ZakrouŽkujte přísIušnou moŽnost l Circle the relevant)

Střední stupeň
DKK

Moderute ÍID

TěŽký stupeň
DKK

Severe Ill)

Klasifikace I Classificarion"

A = Bez příznaků dysplazie kyčelního k|oubu / No signs of Hip Dysplasia
B = Téměř normá|ní kyčelní k|oub l Near normal hip joints
C = Lehká dysp|azie kyče|ního k|oubu / Mild tlip Dysplassirl
D = Střední dysplazie kyče|ního k|oubu / Moderate Hip Dysplasia
E = TěŽká dysp|azie kyče|ního k|oubu / Severe Hip Dysplasia

TÍmto potvrzuji, Že stupeň hodnocení dysplazie kyčelních k|oubŮ na zák|adě posouzení rentgenogramu psa
označeného Výše uvedenými identifikačnímiznaky odpovídá klasifikačnímu schématu FC|,
I hereby certfu that the score of the radiograph submittedfor the dog iclentified abo:,e vta.s produced using the

2 0, 08. 2013

Proti výsledku posouzenÍ se můŽete odvolat do 30 dní od doručení ná|ezu k předsedovi odvolací komise K|ubu posuzovatelů dó<ličných
ortopedických vad psů Komory veterinárních |ékařů Ceské repub|iky na adresu: Prof. MVDr. AIois Nečas' Ph'D', Veterinární a farrnaceutická
univerzita Brno, Pa|ackého 1 - 3, 6.12 42 Brno.

scoring criteria of the FCI protocol.

Vyhodnocení by|o provedeno dne lThB evaltlation was made on,,

Ev. č. snímku tX-Ray,,., _-'-- ///gl- Kým t By.

E-mail:

Podpis a razítko l Sipnatut.e tlncl slctllt1l


