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CERTIFICATE OF RADIOLOGICAL ELBOW DYSPLASIA EXAMINATION

PeslDog
P|emenol Breed: Be|gický ověák-Tervueren

Pohlaví/Sex: flPeslMale ]FenalFemale

BaryalColor.. fauve'černá maska

Datum narození|Date of birth.. 2'10'2017
Jméno a chovatelská stanice/ Name and breed station.. Casyka's Guts

Studbook..
nr,.,

P|emenná,knihal

Čís|ozápisu/ Registration nr.i

Tetovací čís|o,čip|Tatoo, chip

,52814oooo7o1482

MajitellOwner
Jménol Name: A|exandra Bur|áková
AdresalAdress: Petrovická,|45' 4o3 40 Ústí nad Labem
E-mail :
dogarabat@seznam.cz

Vyšetřen í/Ěx ami natio n
Rentgenové snímky zhotoveny dnelX-Rays made on', 9.1'2o19
Jméno veterinárního |ékaře.zhotovite|e rtg snímkul Name of veterinary surgeon submitting radiograph:
Veterinární k|inika L|VE
AdresalAdress: Zelená 1, 412 01 Litoměřice
E-mail

live@veterina-live.cz

:

uvedenými identifikačními znaky zhotovený dne g.1.2019 je v

y'__
Podpis a razi

ího lékaře

Podpis majitele
Owner'.\ Signature:
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0 = Bez příznaků dysplazje |oketního k|oubu

I

No

signs ofarthrosis

l

1 = Mírné příznaky dysp|azie |oketního kloubu (osteoMy do Velikosti 2 mm kdeko|iV V |oket. k|oubu)
osteophy|e Íormation of less rhan 2 mm anywhere in the albo\| joinÍ
2 = střední osteoartróza (osteoÍyty Velikosti 2-5 mm kdeko|iv v loket. k|oubu
osteophyteformation of2 _ 5 mm an1uhere in the elbow joinr
3 = TěŽká osteoartróza nebo primární |éze (osteofyty VětŠínež 5 mm kdeko|iv v loket' k|oubu, nebo pimární |éze FcP' UAP' ocD a jiné)
osteophyte./.)rnaÍIon qÍ nore
than 5 nm anywhere in lhe elbow joint or primory lesions O-Cp, UAp, OCD and otherl

/

/

Tímto potvrzuji, Že stupeň hodnocení dysp|azie |oketních k|oubů na zák|adě posouzení rentgenogramu psa označenéhovýše
uvedenými identifikačnÍmi znaky odpovídá k|asifikačnímu schématu EWG.
I

I hereby certifu that the score ofthe radiograph submittedfor the dog identified above was produced using the scoring

criteria oíthe IEWG protocol.

Vyhodnocení bylo proveden o dnelThe evaluation was made
Ev. č. snímku|X-Ray nr.:

lÚbq

on..

0

$, CIi

2019

KýmlBy:
E-mail

:

Signahre ond stamp:

Proti

výslet1ht posouzení se můžete odvotar tlo 30 t1ní ot] doručení ndleru k pÍedsetlovt oJvolací komi'se Klubu posuzovatelů dědičných ortopedických vad ps1i
Komory veterinómích tékařů Českérepubliky na adresu: ProJ. MVDr. Atoii Nečas' Ph'D., Veterindrní a farnáceutickó uniýeťZita Bmo, },qlackého 1-3, 6]2 12

Btlo.

