
25.9.2018 Potvrzení o RTG vyšetření na dysplazii KYČELNlCH a LoKETNicH KLoUBŮ

PoTvRzENÍ o nre vvšerŘrnÍ
NA DYSPLAZII KYčELNÍcH x1-oueŮ

CÉRTIFICATE OF RADIOLOCICAL HIP DYSPLASIA ÉXAMINATION

Pes l Dog Plemeno / Breed: bí!ý švýcarský ovčák

Pohlaví/Sex:FenalFemaleDatumnarození/Dateofbirth:25,5.2oL7

JménoachovatelskástanicelNameandbreedstation:YlanglaBlankpapilio
plemenná kniha / Studbook: čt{xu. číslo zápisu l Registration nr", ACol4o66lt7

Tetovací číslo / čip / Tatťoo / chip nr." 2030981OO4O8538 Barva l Color: bilá

Majitel / Owner Jméno / Name: Lenka PECÁROVÁ

Adresa / Address: Chtístovice 79, Kutná Hora 284 O1, E-mail:

Vyšetření/ExaminationRentgenovésnímkyzhotovenydnelX-Raysmadeon:25.09.2018

Jméno veterinárního lékaře-zhotovitele rtg snímku/Na me of veterinary surgeon submitting radiograph:

MVDr. Milan Bednář Adresa l Address: Jeníkovská 1925, ?:86 01 čáslav _ Nové Město

E-mail : info@neovet.cz

Potvrzuji, že rentgenogram kyčelních kloubů psa označeného výše uvedenými identifikačními znaky zhotovený dne

25.o9.2018 je v souladu s předpisy pro poru.Juá"iovrpiá.i"xýčelních kloubů.

I certify thať the radiograph Ío the dog idenťified above was taken on the following date 25,09,2078 and in

,iňro,rírity with the oaiÉi"2ffiip Dysplasia Scheme Procedure Notes, lat.ivu;;f,iffiřoi( '4or'^Í/
ffi podpismajitele

,4
poOpis -" razitko veterinárňTFb lékaře

owner's signature:
Veterinary surgeon's Signature and stamp:

Hodnoceni RTG šnímku podle FcI / FCI ctassificati.on of radiographic evaluation

(Zakroužkujte příslušnou možnost / Circle the relevant)

Klasifikace / Classificaťion
a'] e".'prí-"XO dysplazie kyčelního kloubu / No sígns of Hip Dysplasia

e = réměř normální kyčelní kloub / Near normal hip joints

č = Lehká dysplazie kyčelního kloubu / Mild Hip Dysplassia
ň = šir"á"i 'dýsptazie kyčelního kloubu,/ Moderate Hip Dysplasia

i = iěZlra dysplazie kyčelního kloubu ,/ Severe Hip Dysplagia

Tímto potvrzuji, že stupeň hodnocení dysplazie.kyče|licn_r]o_uo!_na základě posouzení rentgenogramu psa označeného

"vs" "'"ěááňvmi 
ioentiřixačními znaky ódpovídá klasifikačnímu schématu FCI,

I hereby certify that the score of the radiograph submitted for the dog identified above was Produced using the scoring

criteria of the FCI protocol,

Vyhodnocení bylo provedeno dne / The evaluation was made on:
0,8 -10- ?01$

Ev. č. snímku l X-Ray nr,: d?q+ KÝm l By:

E-mail:

Proti vÝsledku posouzení se můžete odvolat
oftopeáickÝch vad psů Komory veterinárních
univerzita Brno, Patackého 1 - 3, 612 42 Brno,

do 30 dni od doručení nálezu k

lékařŮ České republiky na adresu:
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https://kdeco,vetkom.c/formulare/DKK_DLK_formularJisk2,php?met= 1


