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Plemeno/ Breed: Golden retriever/GRI Pohlaví/Sex: O Pes/ Male

Barva/Color: zlatá Datum narození/Date of birth:
Jméno a chovatelská stanice/ Name and breed station: N'Oubliez Jamais Meiepere

Plemenná kniha/ Studbook: ČLP/GR Číslo zápisul Registration nr.: 16315
Tetovací číslo, čip/Ta/oo, chip nr.: ,900088000079534

POTVRZENí O RTG VYŠETŘENí NA
DY5PLAZII KYČELNíCH KLOUBŮ

[gJ Fena/Female
10.6.2013

CERTIFICATE OF RADIOLOGICAL HIP DYSPLASlA EXAMINATION

MajítellOwner

Jméno/ Name:

Adresa/ Adress.
E-mail:

Milan Doktor

Padělský mlýn 283, 696 72 Lipov
mdoktor1@seznam.cz

Vyšetření! Examination

Rentgenové snímky zhotoveny dne/X-Rays made on 22.7.2014

Jméno veterinárního lékaře-zhotovitele rtg snímku/ Name ofve/erinary surgeon submitting radiograph:

A-Z Veterinární klinika pro psy a kočky

Adresa!Adress: Podveská 20, 62400 Brno - Komín
E-mail: snasil@seznam.cz

Potvrzuji, že rentgenogram kyčelních kloubů psa označeného výše uvedenými identifikačními znaky zhotovený dne 22.7.2014 je v
souladu s předpisy pro p suzování dysplazie kyčelních kloubů.
I cerufy that the radiograph relat g to t~!fieÚ!'i[~ followmg date 227.2014 and ln conformity wtth the provtstons oJ: e Hip Dysp asta Scheme

Procedure Notes ~E TER IN AR Nl1<~~~~rc'.'-
'----'j MVDr. MI_L~~ ~~; 00 'SRNO " /"

pod'.eskO '51 419 ?..
-------, - - .• ------ tol.:_5_49_~________ H;.-C-z-- ------------ - --- - ---

P dpis é\1l.t:ko.,yefer' Podpis majitele
Vetermary urgeon 's Signature and stamp: Owner's Stgnature:

Vyhodnocení 9 snímku/Classification of radiographic evaluation

(Zakroužkujte příslušnou možnost! Circle the relevanb

negativní hraniční lehký střední těžký
FCI

no signs of HD borderline mild moderate severe

Leválleft ffi B C D E

Pravá! right B C D E

Klasifikacel Classificauon :

A = Bez příznaků dysplazie kyčelního kloubu I No SlgnS of Hip Dysplasta
B = Téměř normální kyčelní kloub I Near normal hip joints

C = Lehká dysplazie kyčelního kloubu I Mdd Htp Dysplassta

O = Střední dysplazie kyčelního kloubu I Moderate Htp Dysplasia

E = Těžká dysplazie kyčelního kloubu I Severe Hip Dysptasia

Tímto potvrzuji, že stupeň hodnocení dysplazie kyčelních kloubů na základě posouzení rentgenogramu psa označeného výše
uvedenými identifikačními znaky odpovídá klasifikačnímu schématu FCI.
I hereby certify tha/ the score of the radiograph submitted for the dog identified above was produced using the scoring cri/eria
ofthe FCI protoco/. ) 1/

1
Vyhodnocení bylo provedeno dnelThe valuation was made on: ~ ~.2;J7
Ev, Č, snímku/X-Ray nr.: 22i IcR --------------------------------------------------------------------------::-------------
Kým/By: ~ ---- --- -tv--------------------------------;--------------- MVDr. Mi/an SNÁŠll, CSc.
E-mail: - - -- --- - -(!.;- - - - -- :~------ ---- ----- ----- - ---- -- Veterinární klinika

- -- - -- ----------- ---~------- ----- ------------------ Podvesl<á 20,62400 Brno

tel.: 5,19 251 4 J 9
KVL: 2<141,"'\'lIJI snmil.cz

Podpis a razítko
Signature and stamp:

Proti výsledku posauzení se můžete odvolat do 30 dní od doručení nálezu k piedsedovi odvolací komise Klubu posuzovatelů dědičných ortopedických vad psů
Komory vetermárnlch lékařů České republiky na adresu: Prof MVDr. Alois Nečas, Ph.D., Vetennáml a farmaceutická univerzita Brno, Palackého 1-3, 612 .J2 Brno.



POTVRZENí O RTG VYŠETŘENí NA
DYSPLAZII LOKETNíCH KLOUBŮ

Plemeno/ Breed: Golden retriever/GR/ Pohlaví/Sex: O Pes/ Male

Barva/Color: zlatá Datum narození/Da/e of birth:

Jméno a chovatelská stanice/ Name and breed s/a/ion: N'Oubliez Jamais Meiepere

Plemenná kniha/ Studbook: ČLP/GR Číslo zápisu/ Registration nr.: 16315

Tetovací číslo, čip/Ta/oo, chip nr.: ,900088000079534

MajitellOwner

Jméno/ Name:

Adresa/Adress:
E-mail:

I:8J Fena/Female
10.6.2013

CERTIFICATE OF RADIOLOGICAL ELBOW DYSPLASlA EXAMINATION

Milan Doktor

Padělský mlýn 283, 696 72 Lipov
mdoktor1@seznam.cz

Vyšetření/ Examinatlon

Rentgenové snimky zhotoveny dne/X-Rays made on: 22.7.2014
Jméno veterinárního lékaře-zhotovitele rtg snímku/ Name of veterinary surgeon submitting radiograph:

A-Z Veterinární klinika pro psy a kočky

Adresa/Adress: Podveská 20, 62400 Brno - Komín
E-mail: snasil@seznam.cz

Potvrzuji, že rentgenogram loketních kloubů psa označeného výše uvedenými identifikačnimi znaky zhotovený dne 22.7.2014 je v so lac
s předpisy pro posuz yání dysplazie loketních kloubů. ,-- _
I certify that the radi grap relating to the dog identified ab n the following date 22.7.2014 and in conformity with the provisions Of~he E w Dysplasta Scheme
Procedure Notes. -N-ÁRNÍK liNIKA

VEbER~\LAN SNAšll, CSc. ( .---0 /
MV r. . 20 62400 BRNO ~ c::-

.. "PÓ'"fšq:,~:-Y~~\~tJi:;i~~'i';""" ······················P·ódp(š·n:lajit·eie - .
U)l L . eon s ignature and stamp: Owner's Signature:

Vyhodnocení rtg snímku/Classification of radiographic evaluation

(Zakroužkujte přislušnou možnost! Circle the relevant

IEWG

Pravál right

1 2 3Leválleft

2 3

Klasifikacel Classification :

o = Bez příznaků dysplazie loketního kloubu I No signs of arthrosis

1 = Mírné přlznaky dysplazie loketního kloubu (osteofyty do velikosti 2 mm kdekoliv v loket. kloubu) I Osteophyte formation of less than 2 mm anywhere in the elbow joint

2 = Střední osteoartr6za (osteofyty velikosti 2·5 mm kdekoliv v loket. kloubu I Osteophyte formation of 2 - 5 mm anywhere in the elbow joint

3 = Těžká osteoartr6za nebo primární léze (osteofyty většl než 5 mm kdekoliv v loket. kloubu, nebo pimární léze FCP, UAP, OCD a jiné) I Osteophyte formanon of more
than 5 mm anywhere ln the elbaw joint or primary lesions (FCP, UAP, OCD and other)

Timto potvrzuji, že stupeň hodnocení dysplazie loketních kloubů na základě posouzení rentgenogramu psa označeného výše
uvedenými identifikačními znaky odpovídá klasifikačnímu schématu IEWG.
/ hereby certify that the score of the radiograph submilledfor the dog idepnified above was produced using the scoring
criteria of the lEWG protocol. 6 'O ()(\14
Vyh~dnO~ení bylo prov~deno dne~1GevarttlOn was made on: ~ .f<:}! ..l .
Ev. c. snlmkulX-Ray nr.. 1 -K __

~
..a.2 .. MVDr Milan SNASll es-K'm/B: . ,,-,, ..~.

y.y . ~ ~ .. c4. Veterinární klinika
E-mail: . Podvesl<ó 20, 62400 Brno I

tel.: 549251419 I
KVL: 2441, www.snosn cz ;___._-..1

Podpis a razítko
Signature and stamp:

Proti výsledku posouzení se můžete odvolat do 30 dní od doručení nálezu k předsedovi odvolací komise Klubu posuzovatelů dědičných ortopedických vad psů
Komory veterinárních lékařů České republiky na adresu: Prof MVDr. Alois Nečas, Ph.D., Veterinární a farmaceuucká univerzita Brno, Palackého 1·3, 612 .J2 Brno.


