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POTVRZENí O RTG VYŠETŘENí NA
DYSPLAZII LOKETNíCH KLOUBŮ

CERTlFJCATE OF RADIOLOGICAL ELBOW DYSPLASIA EXAMINATION

PeslDog

Plemeno! Breed: bullmastíf Pohlaví!Sex: O Pes! Male
Barva!C%r: zlatá Datum narození/Date of birih:

Jméno a chovatelská stanice! Name and breed station: Lady Gaga N.O. Chaos

Plemenná kniha! Studbook: CMKU/BM Číslo zápisu! Registration nr.: 2660/15

Tetovací číslo, čip!Tatoo, chip nr.; ,956000004316670

cg] Fena/Female
29.10.2015

Majítel/Owner

Jméno! Name: Monika Otáhalová

Adresa/Adress: Zahrádky 742, 29404 Dolní Bousov
E-mail:

Vyšetření! Examination

Rentgenové snímky zhotoveny dne!X-Rays made on: 15.6.2017
Jméno veterinárního lékaře-zhotovitele rtg snímku! Name of veterinary surgeon submitting radiograph:

MVDr Jan a Janka Hruškoví
Adresa!Adress: Valdštejnská 243, 472 01 Doksy

E-mail:

Potvrzuji, že rentgenogram loketních kloubů psa označeného výše uvedenými identifikačními znaky zhotovený dne 15.6.2017 je v
souladu s předpisy pro posuzování dyspl zie loketnich kloubů.
I certify thatthe radiogroph reIGli"N!UQ"jO,lji]ftK- e s token on the [ollowing date 15 6 2017 and /11 corformítv with the prm'II/On\ ofth« Etbow /JY\Plall/.) heme
Procedure Notes. YUr • .:1011 " /

Valdšlej/lSká 24 , O, / Ji .
IČO G89805GR 011' .77':1r;~.,"~- {;t--"

.--------------- ..--------.-. .-..-,,------.-...-----..- ---- --- - - -.- .-. ----f- - . - .
Podpis a razítko ve rinárního lékaře Podpis majitele

Owner's Signature: i.;

Vyhodnocení rtg snímku/Classificatioll of radiographic evalutuion

(Zakroužkujte příslušnou možnost! Circle the relevant

IEWG

Levá!left 2 3o-'---
Pravá! right 2o 3

Klasifikacel Classification :

o = Bez příznaků dysplazie loketního kloubu I No signs ofarthrosis

1 = Mírné příznaky dysplazie loketního kloubu (osteofyty do velikosti 2 mm kdekoliv v loket. kloubu) I Osteophyteformation cfless thon 2 "lili anywhere in IIIe elbow [oint

2 = Stlední osteoartróza (osteofyty velikosti 2-5 mm kdekoliv v loket. kloubu I Osteophyteformation of 2 - 5 /1111I onywhere in the clbow jotnt

3 = Těžká osteoartróza nebo primární léze (osteofyty větší než 5 mm kdekoliv v loket. kloubu, nebo pimární léze FCP, UAP, OCD a jiné) I OsteophyteIunnatíon ofniore
than 5 mm anywhere in the elbow jolnt or priniary lesions (FCP. UAP. OCD and other)

Tímto potvrzuji, že stupeň hodnocení dysplazie loketních kloubů na základě posouzení rentgenogramu psa označeného výše
uvedenými identifikačními znaky odpovídá klasifikačnímu schématu IEWG.
f hereby certify that the score of the radiograpli submitted for the dog identified above was produced using the scoring
criteria ofthe fEWG protocol.

Vyhodnocení bylo provedeno dne!The evaluation was made on:

Ev. Č. snímku!X-Ray nr.:

Kým!By:

E-mail:

_1 Z__=~tJml.. .. .___________________. _

MVDr, MILAN DECKER
praktickv zvéroléc •.•i X \ I 3438
Krchleby 44, 345 61 Staňkov

teL/fax 379 49:2 n:2. 7:28665 140
veterina@deckeu:
Podpis a razítko

...~ ..

Signasnre and stamp:

Prost výsledku posouzení se můžete odvolat do 30 dní od doručeni nálezu k předsedovi odvolací komise Klubu posuzovatelú dědičnych ortopedickych vad pSII

Komory veterinárnich lékařů České republiky na adresu: Prof MVDr. Alois Nečas, Ph.D., Veterinární a farmaceutická univerzito Brno, Palackého 1·3, 612 n /31'110.


