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PeslDog

porvnzeni o Rtc vyšetŘeni rul
DysplAzll loxerruicH xlousů

CERTIFICATE OF RADIOLOGICAL ELBOW DYSPLASIA EXAMINÁTION

Plemenol B re. d,. Hovawart
BarvalColor,. ěerná,znaky
Jméno a chovatelská síanjcel Nane and breed station:
plemenná knihal studbook: ČMku

Pohlavi/Sar: |]PeslMate flFenalFemale
Datum narozeni/Date of bníh: 15,5.2oo8

Baila Krumlovské podzámčí
Č íslo zápisU/ Reg,Jí,,a l i o n nr.'. }MK|J l Hw l 527 8 l 08

Tetovaci číslo, čiplTatoo, chip nr.'. 5278

MajitellOw net

JménolName,. caha Karel
AdresalAdress-. Palliardiho 8,669 02 znojmo
F-mail ;

v y šetřenil Exn mi n ati o n

Rentgenové snímky zhotoveny dne/x-Ro,s made on,. 20,5,20o9
Jméno veterinárniho lékaře_zhotovitele ftg snimkul Nane ofyeterinary surgeon sllbmíttíng radíogra1h| - ,]:t 

§;Orl? lť l lli* Rí tlttlf'i0Klinika ohorob psú a koček i,..'u 
'""' 

,"t."".r""*o rn"r#
AdlesalAdťess: Palackého 1-3,612 42 Bíno 4;9!-r. FŤ!.€! P!6ls
E-mail : fvl@vfu.cz

Potvrzu.ii, Že rentgenogram loketních kloubŮ psa označeného výše uvedenými identiíikačními znaky zhotovený dne 20,5,2oo9 je V
souladu s předpisy pro posuzování dysplazie loketních kloubů,

nl}iíi clloPar P"q l,] :,!či! F;t Wll lt§o
fjd.iělení zobrfl zovacích melod

"':'--]".' tjŤ-tJr. Fašet F§E,tš,-'- -:
Podpis a ražifka'Ýď'e-i] ň á-riŤho lékaře
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Vyhodnocení ňg snimkulclassiJicatiort of fadiogřaphic eýaluation

(Zakroužkujte přislušnou možnosv Cllcle the releyaní \

lEWG

Leválleíl

Plavállighl

Klasiflkacel (' l as ýl c a l ion -.

0 = Bez příznaků dysplazie lokelního kloubu /N, xi87l .y'ařl}/oJrí

2 = siřednÍ osteoartróza (osteo§'iy Velikosii2-5 mm kdekoliv V loket. kloubu / orlcoPhrtcíomanoh oí2 5 hn ahrýhcre in lhc albow fuir!
3 = TěŽká osteoárlróza nebo píimáínÍ léze (osleoi/ty Větší než 5 nrm kdeko]iv V lokel, kloubu, nebo pimární ]éze FcP, UAP, ocD a jiné) / oýeaphllclamallah o] rl|r.e

|hdn5,1dklwheřcthlheelhav.binlor?rindrylcÝon|(FCI,IlAP,oC])an.lalhel)

Timto potvrzuji, že stupeň hodnoceni dysplázie loketních kIoUbů na základě posouzení rentgenogramu psa označeného Výše
uvedenými identiíikačními znaky odpovídá klasif]kačnímu schématu lEWG.
I hereby ceťtíf) that the score ofthe radíograph subuíttedfoť the dog identified above was produced using the scofing

3

Vyhodnocení bylo provedeno dnelThe evaluatíon w as

crileria oí the lEWG protocol_

EV, č, snímku/x-Rd, 2o:/Y
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