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:'fIÍ: CERTIFICATE oF RADIoLoGICAL ELBow DYSPLASIA EXAMINATIoN'\r/'

!'tKď'

Pes / Dog Plemeno / Breed: Staforclšírský bulterier

Narození: 16.10.2013 Barva: žíhand, bílé znaky

Chovatelská stanice /Breed station: Black Jewels Butt

Číslo zápisu / Registratio n nr.: CMKU/SBT/682U/13
RFID / Chip: 2030981003s5530

Majitel / owner Jméno / Name: Martina SIabó

Adresa / Adress: Martina Slabd, Kpt. Strónského 932/12, Praha 9
PSC: Telefon / phone nr.:

Vyšetření / Examination Rtg snímky zhotoveny dne / X-Rays made on: 25.1].2015
Jméno veterinárního lékaře - zhotovitele ftg snímku / Name of veterinary Surgeon submitting radiograph:
fuIVDr. Milan D ec ker, KVL 3 4 3 I
e-mailVL;
Potvrzuji, že rentgenogram loketních kloubů psa označeného ýše uverlenými idetifikačními znalE zhotovený výše uved.eného dne je v
souladu s předpisy pro posuzování dysplazie loketních kloubů

I certfu that the radiograph relating to the dog identified above was taken on the date abol,e ancl in conformiý with the provisions ofthe
Elbow Dysplazía Scheme Procedure Notes
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Pohlaví /Sex Fena
Jméno /Name :DEBIE oF
Plemenná kniha / Studbook
Tet číslo / Tatoo : 203098100355530

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

Podpis majitele

Owner's signature

Vyhodnocení RTG snímku / Classification of radiographic evaluation
(ZakrouŽkujte příslušnou moŽnost / Circle the relevant)
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Klasifi kace / Classifi cation

0 = Bez příznaků dysplazie loketního kloubu / No signs of Elbow Dysplasia
l : Mímé příznaky dysplazie loketního kloubu (osteosty do velikosti 2mm kdekoliv v loket.kloubu) i osteophýe formation of |ess than 2mm

anyrvhere in the elbow-joint

2: Střední osteoartróza (oteosty velikosti 2-5mm kdekoliv v loketrrím kloubu / osteophyte ťormation of2_5mm anyr,vhere in the elbowjoint
3 = Těžká osteoartrÓZa nebo primární léze (osteol1ty větší neŽ 5mm kdekoliv v loketním kloubu, nebo prirlární léze FCP, UAP, oCD ajiné)

Osteophyte formation of more than 5mm any.where in the elbow joint or primary lesions (FCp, UAp, OCD and other

Tímto povrzuji, že stupeň hodnocení dysplazie loketních kloubů na základě posouzení rentgenogramu psa označeného výše uvedenými identifikačními znaley
odpovídá klasiJikačnimu schématu IEIť1. / I hereby certify that the score of radiograph submiiedfor the dog identtfied above was produceá using the
scoring criteria of the IEI4tG protocol.

Vyhodnocení bylo provedeno dne / The evaluation was made on 25.11.2015 
]

Ev.ě. snímku / X_Ray nr.: 742 712 Kým / By: 
MVDr' MiL;Fj u*****
pra kti c h' :t' š n: L,lJ ý'i'' i Z _j-l_]E

Krcb]ebv 4_1. j]-i ťi Sl:rko.,', tei.lia:-37g -i9:;:: -::. rb-i t.+1) ,/,
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//Ít1
Podpis a razítko /sinu,ur. and stamp ' '| /I/

Proti výstedku posouzení se můžete odvolat do 30 dní od doručení ndlezu k předsedovi odvolací komise Klubu posuzovatelů dědičných orrop)liaryrh ,od
psů Komory veterinarních. tékařů České republil<y na adresu: Pro;f'MVDr.A'lois Nečas, PhD'' Veterinární a faňaceutickó uniýerzita Brno, Palackeho I -3,
612 42 Brno.


