
PoTvRZE|{Í o RTG vyŠprŘExÍ
l{A DYSPLA ZII rv ČErxÍCH Kl,ourŮ

CERTIFICATE OF RADIOLOGICAL HIP DYSPLASIA EXAMINATION

Plemeno l Breed: tibetská doga
Pohlaví/ Sex; samice Datum narození t Date of birth: 1.12.2009
Jméno a chovná stanice l Name and breed staÍlon; Abhidarma Mani Dharmapa|a
P|emenná kniha / Studbook: Číslo zápisu t Registration Nr.:

Tetovací číslo / čip lTattoo: / chip nr,:1941 t g7227o0oooo 4841

Majltel /Owner
Jméno l Name; Petr Jirga|
Adresa l Address: 307, 691 71 Niko!ěice, te|.:5 41 23 34 53, 776 274 417

Barva lColor:

VyšetÍen í t Exam i n ation
Rentgenové snímky zhotoveny dne i X-Rays made on: 11.og.2afi
Jméno veterinárního |ékaÍe - zhotovitele rtg snímku t Name of veteinary su|geon submifting ndioghraph:

MVDr. Micha! Vítek, MVDr. JlĚí Kunc
Adresa l Address: Dukelské nám.3í,693 oí Hustopeče,
E-mail:

Potvzuji, Že ren-tgenogram kyče|ních kloubri psa 9zp9e1p!9 vfše uvedenlmi identiÍikaěními znaky zhotovenf dne 11.03.201,|je v sou|adu s piedpisy pro posuzování dysp|azie kyče|ních k|oub .

t c.9tt1Ú that the radiograph. rclatio7 t9 th'e dog idetfied above was taken on the foltowing date 11'03.2011 and in conformity
with the provision of tp6{tiO Dysplasia Sch eme Procedure Nofes.

Veterinary Surgeonš SignaÍu re and stamp

Vyhodnocení RTG snímku / C/assrfic ation of radiographic evaluation
(ZakrouŽkujte pĚíslušnou moŽnost l Circte the relevant)
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Proti vysledku posouzenÍ se mťlŽete odvolat do 30 dnÍ od doručenÍ nálezu k
Komory veterinárních lékaÍťl České republiky na adresu: Prof. MVDr. Atois tl

l.Ur-;rri {'2. &l ť:"*0 Brno
n{..i^ * 4vŽ5 l4ls

.Č ir'Vi*,, 2&&n

Podpis a razítko lSignature and stamp
sedovi odvolací komise Klubu posuzovatelŮ dědičnlctl ottopedickych vad psŮ

as, Ph.D., VeterinárnÍ a farmaceutická univezita Brna, Palackého 1 - 3,612 42 Brno.
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Klasifi kace / C/ass ifi cation
A = Bez pÍíznak dysplazie kyčelního k|oubu / No signs of Hip Dysp|asia
B = TéměÍ normální kyěelní k|oub / Near norma| hip joints
C = Lehká dysp|azie kyče|ního k|oubu / Mi|d Hip Dysp|assia
D = Stiední dysp|azie kyče|ního k|oubu / Moderate Hip Dysplasia
E = TěŽká dysplazie kyěe|ního k|oubu / Severe Hip Dysplasia

Tímto potvzgji' i9 stupe! hodnocení dysp|azie kyče|ních k|oubti na základě posouzení rentgenogramu psa označeného ufše
uvedenlmi identifi kačními znaky odpovídá klasifikačnímu schématu FC|.

I hercby gertify that ffie score of the radiograph submifted for the dog identified above was produced using the scoring
criteia of the FCI protocol.


