
poTvRzENí o RTG vyšETŘeruí Hn
Dysplnzll xvčelruícn xtoueů

CERTIFICATE OF RADIOLOGICAL HIP DYSPLASIÁ EXAMINÁTION

Pe§lDog
Plemenol Breed,. Hovawart
BawalColor,. ěerná,znaky

Pohlavi/Ser: |]PeslMale ÁFenalFe ale

Datum narozeni/Date of bírth 7.4.2014
Jméno a chovatelská stanicel Nane and bleed statiot7 Beggie Gránická smečka
Plemenná knihal sfudbook: Čmxu Čislo zápisul Regíslťation nr.: HWl77O1l14
Tetovací čislo, éiplTatoo, chip nr,: , 90008800054057í

MajitellOwner

JménolNafue. caha Karel
AdresalÁdress'. Palliardiho 8, 669 02 znqmo
E-mail ;

Vyšetření/ Exa mi nal io n

Rentgenové snímky zhotoveny dne/x-Rq,s made on,. 15.6.20.15

Jméno Veterinárniho lékaře-zhotovitele rtg snimkul Name ofýeteťíllary suťgeon submittiúg ťadiograpll 
ffinoo'oo'o''}'.*orr*"r, 

urrr*
Klinika ihorob psů a koček MVr. M';;;;,;;;fii'iil;?í
AdresalAdress I Palackého 1-3,612 42 Bíno
E-mail : fol@Vfu.cz

Podpis majitele
(furťť! sit,dhlrc:

Vyhodnocení ňg snímkuolassilication oí ra.Iiogfaphic evalualion
(Zakroužkujte příslušnou možnosll Círcle the releýanl

Potvrz uji, Že rentgenogram kyčelních kloubů psa označeného Výše uvedenými identiíikačními Znaky zhotovený dne 15.6.2015 je
V souladu s předpisy pro posuzováni dysplazie kyčelních kloubů.

/ť{
Klasifrkacél ( : l ús li u l bk :

A = Bez příznakŮ dysplazie kyčelního kloubu / No ugn\ oí Hi]1 t)ysplaýa
B = Téměř normální kyčelní kloub ] Ncaln.malhiP jainls

c = Lehká dysplazie kyčelního k|oubu / MildHjp ]\sPldslid
D = siředn í dysplazie kyčelního kloubu / Modefulc Hi? l)ysplasia
E = Těžká dysplazie kyčelního kloubu / scýeřc Hip l)ysplaýo

TÍmto potvrzuji, že stupeň hodnocení dysplazie kyčelnich kloubů na základě posouzení rentgenogramu psa označeného Vtýše
uvedenými identifikačními znaky odpovídá klasiíikačnimu schématu Fcl,
I herebY certiíy that the score ofthe radiograph subínittedíor the dog identified above was produced using the scoríng críteria
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