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PeslDog

PoTVRzENio RTG VYŠETŘerui Ha
DYsPLAzll LoKETNicH KLoUBŮ

CERTIFICATE OF RADIOLOGICAL ELBOW DYSPLÁSIA EXAMINATION

Plemenol Breed,. Hovawart
BarvalColor,. ěerná,znaky
Jméno a chovatelská slanicel Name and breed station:

P|emennáknihal ýudbook: čMKU

Pohlavi/SeJý: |]PeslMale ftFenalFenate
Dalt]m nalozenil Date of bílth: 7.4.2014

Beggie Gránická smečka
Čislo zápis u/,Reg,,r/,,a tion nr.: HV!l7701114

Tetovací ěislo, éip/latoo, chip nr.,. , 90008800054057í

MalitellOwrer
JménolName,. caha Karel
Adresa/,4d)"e§s: Palliardiho 8, 669 02 znojmo
E-mail ;

v y šetř e aí l E x a thi h al i o

Rentgenové snimky zhotoveny dne/,Y-Ra]/J made on,. 15.6.2015
Jméno veterinárního lékaře-zhotovitele ig snimkul Nafue ofýeteťínary surgeon submittíng radiogruph:

Klinika chorob psů a koček
AdresalAdress: Palackého 1-3,612 42 Bíno
E-mail : fVl@ťu,cz

NÁRoVÁ
Podpis

* líícHofio8P§ů A x0itil Ňt víť BnN0

orlděIeni 7obll7()\ Ilciťh nlclotl
MVDr. Michaela PANlNÁRoVÁ

PotVrzuji, že rentgenogram loketnich kloubů psa označeného Výše uvedenými identifikačními znaky zhotovený dne 15,6,2015je V
souIadu s předpisy pro posuzováni dysplazie loketnich kloubů.

llFUBRN0

Podpis majitele

Vyhodnocení ň9 snímkufla§sirtcafion oí radiogř.lphic eýalualion

(zakroužku.ite přislušnou možnosll circle íhe relevant )

lEWG

Leválleíl

Píavállighí

Rlasiíkace l (: l a \ s i fr c.l l kú :
0 = Bez příznakú dysplazie loketního kloubu /No Jl8r1.1rllrlovJ

2 = siřední osteoartróza (osteoĎ/ty Velikosti2-5 ínrn kdekolV v oket. kloubu / O!|eoph),lc íarnaljon 0í) 5 nn anr\|heN h lhe.lbow ion]l
3 = TěŽká osteoartíóza nebo primámí léze (osteoi/ty větší než 5 mm kdekoliv V loket. kioubu, nebo pimámí léze FcP, UAP, ocD a jiné) / Oslcophllc |o|naliah oJ o,?

lhaq 5 nD an)ýhele ]h lhe e lhow .lliní ar ?nndív leýohs (I:('P t |Á l' O( l) and olhťt)

Tímto potvzuji, že stupeň hodnocení dysplazie loketních kloubů na základě posouzení rentgenogramu psa označeného výše
uvedenými identiíikačnimi znaky odpovidá klasifikačnímu schématu lEWG.
I heleby certiÍy that the scote ofthe radíograph submittedfor íhe dog identified above was produced using the scoring

{_,íN{-KAs"r,ir.
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E_mail :

Podpis a razítko
Sighalurc dh,l ýahp:


