
PoTvRZE|{Í o RTG vvŠprŘErvÍ
NA DYSPLAZU xvČErxÍCH Kl,ounŮ

CERTIFICATE O F RADIOLOGIC,AL HIP DYSPLASIA EXATVTINATION

Pes lDog
Plemeno / Breed: tibetská doga
Pohlaví / Sex; samec Datum narození l Date of birth: 1.12.2oog
Jméno a chovná stanlce l Name and breed station; Atharyan' Dharmapala
Plemenná kniha / Studbook: Čislo zápisu / Reglstration Nr,:

Tetovacíčís|o/čip lTaftoo:/chipnr.:í939 l97227oooooo42o8 Barva tColor: z|atá

Majitel /Owner
Jméno l Name: Petr JirgaI
Adresa l Address: 307, 691 7í Nikolčice, tel.:5 41 23 34 53,776 274 417

VyšetÍen í / Exa m i n ati on
Rentgenové snímky zhotoveny dne / X-Rays made on: 12,04.2011
Jméno veterinárního |ékaÍe - zhotovite|e rtg snímku t Name of veterinary sulgeon submifting radioghraph:

. MVDr. MichalVítek 
' MVDr. JiŤí Kunc

Adresa / Áddress: Dukelské nám. 3í, 693 0í Hustopeče,
E-mail:

Potvzuji, Že ren-tgenogram kyčelních kloubri psa 9z1a9e1ého vfše uvedenfmi identiÍikačními znaky zhotoven! dne 12.04.2O,|1
je v sou|adu s piedpisy pro posuzování dysp|azie kyěe|ních kloubrj.

t c.9.rtitv that the ndiograph rclation to the dog idetfied above was taken on the fotlowing date 12.04.2011 and in conformity
with the provision of the Hip Dysplasia Sch eme Procedure NoÍes.

Vyhodnocení RTG snímku / C/assiÍbation of radiographic evaluation
(ZakrouŽkujte pťíslušnou moŽnost l Circle the relevant)
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Kfasifikace / C/ass ification
A = Bez príznak dysp|azie kyče|ního k|oubu / No signs of Hip Dysp|asia
B = TéměÍ normá|ní kyče|nÍ k|oub / Near norma| hip joints
C = Lehká dysp|azie kyče|ního k|oubu / Mild Hip Dysp|assia
D = stÍední dysp|azie kyče|ního k|oubu / Moderate Hip Dysp|asia
E = TěŽká dysplazie kyče|ního k|oubu / Severe Hip Dysplasia

Tímto potvzuji, Že stupeř hodnocení dysp|azie kyčelnÍch k|oubrj na zák|adě posouzení rentgenogramu psa oznaěeného vfše
uvedenlmi identifikaěními znaky odpovídá k|asifi kačnímu schématu FC|.
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Podpis a razítko / sign ature and stamp
Proti vÝsledku posouzení se mťržete odvolat do 30 dnl od doručenl nález4/í< predsedovi odvolacÍ komise Kubu posuzovatelŮ dědičn!,ch ortopedickÝch vad psťt
Komory veterinámÍch lékarť) ceské republiw na adresu: Prof' MVDr. Á/ois Nečas, Ph.D., Veterináml a Íarnaceutická univerzita Bmo, Palackého 1 - 3' 612 42 Bmo.

l hereby certtfy that Íáe score of the radiograph submifted for the dog identified above was produced using the scoring
criteria of the FCI protocol. t

Vyhodnocení bylo provedeno dne t Thq evaluation was made on: fir/E il?,Í/
Ev' č. snímku lX-Ray,,ri .,W$lfl KyllBy: /7 r ._]ilip!.,l|;iton sNÁšl[, cSc'


