
PoTVRZEI{Í o RTG wŠErŘpxÍ
NA DYSPLAZII xyČBrxÍCH KlounŮ

CERTIFICATE OF RADIOLOGICAL HIP DYSPLASIA EXAMINATIOIV

Pes /Dog
P|emeno I Breed: tibetská doga

Poh|aví/ Sex: samice Datum narození l Date of birth: 12.12.2009

Jméno a chovná stanice t Name and breed station: BÓdhiěitta Siddha Dharmapala

P|emenná kniha / Studbook: Čís|o zápisu t Registration Nr,:

Tetovací čís|o / ěip lTattoo: / chip nr.:1951 / 956000001647561

Majitel /Owner
Jméno l Name. Petr Jirgal
Adresa l Address: 307, 691 71 Nikolčice, te|.:5 41 23 34 53,T76 274 417

Barva lColor: ěerná s páIením

Vyšetíen í / Exam i n ati an
Réntgenové snímky zhotoveny dne / X-Rays made on: 12.03.2011

Jméno veterinárního |ékaÍe - zhotovite|e rtg snímku l Name of veteinary surgeon submifting radioghnph:
MVDr. MichalVítek, MVDr. JiÍí Kunc

Adresa l Address: Dukelské nám.3í,693 0í Hustopeče, \

E-mail:

Potvzuji, Že rentgenogram kyče|ních kloubrj psa označeného v!še uvedenfmi identifikačními znaky zhotovenf dne 12.03.2011
je v souiadu s prěopisy pro posuzování dysplazie kyče|ních kloubrj.

t ceftify ťnat the radiograph rctation to the dog idetfied above was taken on the following date 12.03.201 1 and in conformity

Podpis a raŽÍťkb:r
Veterinary Surgeon,s StgnaÍu re and stamp

Vyhodnocení RTG snímku / Classďrc ation of radiographic evaluation
(ZakrouŽkujte piíslušnou moŽnost l Circle the relevant)

negativní
no signs of HD

@
@

Klasifi kace I Classification
A = Bez piíznakŮ dysplazie kyče|nÍho k|oubu / No signs oÍ Hip Dysp|asia
B = Téměi normá|ní kyčelnÍ k|oub / Near norma| hip joints

c = Lehká dysp|azie kyče|ního k|oubu / Mi|d.Hip Dysp|assia
D = stbdní dysp|azie kyče|ního k|oubu / Moderate Hip Dysp|asia
E = TěŽká dysp|azie kyče|ního k|oubu / Severe Hip Dysp|asia

Tímto potvzuji, Že stupeř hodnocení dysp|azie kyče|ních k|oubrj na zák|adě posouzení rentgenogramu psa označeného v!še
uvedenymi ioéntifiraeními znaky odpovídá klasifikačnímu schématu FC|.

l hereby certify that ťhe scorc of the radiograph submifted for the dog identified above was produced using the scoring

criteria of the FCI protocol.
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Proti ulsledku posouzení se mťlžete odvolat do 30 dnÍ od doručenÍ n

xomoíy veterinárnÍch léRaťŮ Óeské republiky na adresu: Prof, MVDr.

Lt*Ční *2' rl r"Ú0 Brnc
terl.: 5 eq25l 419

r" Č. KVL i 2441

Podpis a razitko / Sign ature and stamp
,k 

preds,edovi odvotacÍ komise Klubu posuzovatetŮ dědičnych-ortopedick,lch vad psŮ 
-

Ňečas, Ph,D., VeterinárnÍ a farmaceytická univerzita Brno, Palackého 1 - 3,612 42 Brno.


