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POTVRZENÍ o nrc wŠnrŘnNÍ Ne nyspt AZII KYČELNÍCH KLOUBŮ

ťtL[ý: CERTIFICATE oF RADI.L.GICAL HIP DY'PLASIA EXAMINATI.N
'o"Hr "

Pes / Dog Plemeno / Breed: Stafordšírský bulterier

Majitel / owner Jméno / Name: Martina Slabá
Adresa / Adress: Martina Slabd, Kpt. Stránského 932/12, Praha 9

PSČ: Telefon / Phone nr.:

Pohlaví /Sex Fena
Jméno /Name :DEBIE oF
Plemenná kniha / Studbook
Tet číslo lTatoo 203098I00355530

Podpis a razítko veterinárního lékaře
VeteÍinary surgeon's Signature and stamp

Narození: 16.10.2013 Barva: žíhanti, bílé 7naky

Chovatelská stanice /Breed station: Btack Jewets BulI

Číslo zápisu / Registration nr.: CMKa/SBT/682L/13
RFID / Chip: 20309810035ss30

Podpis ma.litele

Owner's signature

Vyšetření / Examination Rtg snímky zhotoveny dne / X-Rays made on: 25.It.2015
Jméno veterinárního lékaře - zhotovitele rtg snímku / Name of veterinary Surgeon submitting radiograph:
MVDr. Milan Dec ker,KVL3 4 3 8

e-mailVL:
Potvrzuji, že rentgenogram loketních kloubů psa označeného výše uvedenými idetifikačními znalE zhotovený výše uvedeného dneje v
souladu s předpisy pro posuzování dysplazie tqlčelních ktoubů

I certify that the radiograph relating to the dog identified above was taken on the following clate and in conformiý with the provísions o/'
t h e H i p ry' 
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FCI VI

Levá /Left

Pravá / Right

Klasifi kace / Classifi cation

Vyhodnocení RTG snímku / Classification of radiographic evaluation
(ZakrouŽkujte příslušnou možnost / Circle the relevant)

0 negativní
No signs of HD

t2e

Ýz

A = Bez příznakťr dysplazie kyčelního kloubu / No signs oťHip Dysplasia
B= Téměř normální kyčelní kloub / Near normal hip joints
C: Lehká dysplazie kyčelního kloubu / Mild Hip Dysplasia
D = Střední dysplazie lcyčelního kloubu / Moderate Hip Dysplasia
E : Těžká dysplazie kyčelního kloubu / Severe Hip Dysplasia
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Tímto povrzuji, že stupeň hodnocení dysplazie tEčelních kloubů na zakladě posouzení rentgenogramu psa označeného výše uvedenými identtfikačními
znalcy odpovídá klasifikačnímu schématu FCI' / I hereby certily íhat the score ofradiograph suimitteáfor rhe c\og identtfied abori rras proáuced using the
scoring criteria of the FCI protocol.

Vyhodnocení bylo provedeno dne / The evaluation was made on :

Ev.č. snímku / X_Ray nr.: 742 Kým / By: J

Proti výsledku posouzení se můžete odvolat do 30 dni od cloručeni nólezu k předsedovi odvolací komise Klubu posuzovatelů ctědičných orropediclrych vad
psů Komoryveterinárních. lékařů České republitty na adre'su; ProJMtr/Dr'Alois Nečas' PhD', Veterinární afarmaceutická uniýerzito Bruo, Palackého ]-3,
612 42 Brno.
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Podpis a Ía7iÍko /Signature 
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