
20. 6.2019 Potvízení o RTG vyšo ení rn dysplazii loke8tíó kloubtl

PoTvRzEl{Í o nra wšerŘrrí
1lA DYsPLfizII Lo[ErilÍcH KLoUBÚ

CERTIFIaATE oF RADIaL&I6AL ELBow DYsPr-^siIA aú$rINATIoN

"6l Dog Plemeno l Bted: Zlat Ratňcvcr

Pohlaví/ 5or: Fgna l Hltlp,la Datum narození l Date of birth:30.7.2015

Jméno a chovatelská stanice l Name and breed stafioni Amaya Zahra Ubi amor

Plemenná kniha / Studbook: črrru čído zápisu l Registration nr.: ěL?IGR/17625

Tetovací číslo / čip / Tattoo / chip nr.:2O3O981OO3829 4 Bawa I Color mctanová

!,|ajltel l Ownar Jméno l Name: Bobotltá lva
Adresa l Address: tará 1 32, 6gil2Vracoy, É-mail: béyrosiQrezn.m.cl
Vyšet ení l Examlna on Rentgenové snímky zhotoveny dne l X-Rars made on,: 20.06.2019

Jméno veterinámího lékafu-zhotovitele rtg snímku/lVame af veterinary surgeon submitting rudiographz

llVDr. Ing. llonika Hrákotoríá Adnes l Address: }lodonímlé 1151, 696 42 Vltcov
E-mail: lníoOvc crlnauracou.Gz

PotvrzuJi, že rentgenogram lokďních kloub psa označeného v še uveden,y'mi identifikačníml znaky zhotoven, dne
20.06.2019 Je v souIadu s p edpisy pro posuzování dysplazle loketních Houb .

I certifyrru* "\rffiffiffi}áffi #og identinea aaove was taken on the bttowing date 2l'.6.2O79 and in
Elbow Dysplasia Scňeme Procedure ňfoťes.

Owneťs Signafurc:
Podpis a razítko rftterinárního léka e
ťeťerinary urgeon š ignaťure and ťaí??p,,

Ir$mdnoírení RT6 errímku l Clasification of ndbgraphic evaluation
{ZakrouŽkujte p íslu nou možnost / Círrle ťfie relevant}

IEWG Levá l Left

Pravá l Ríght

Klasifikace l Classifiatton of rdiogrcphic evaluatian
o Bez p íznak dysplazie toketního ldoubu / No signs ď elá /w dysplasla
l tlímé p íznalqy dysplazie loketního ldoubu (qsteofyty do velikosti 2 mťn kdekoliv v loket. kloubuy 09 éoprYte fo/matíon of lé 

's 
than 2 mm

atrywhete tn the elbow Jolnt
2 S$ední osteoa.troza (osteofyty vdlkosti 2-5 mm kdékollv v loket kloubu) / O*gphyte furmailon oí 2 - 5 mm anyyrheré in the elbavú Jotnt
3 Těžká osteoartróza nebo primámí léze (osteoffi věÉí než 5 mm kdekoliv v loket. kloubu, nebo pimámí léze FCP, UAB OCD a 

'lné) 
/ Osťeopáyte

forftratlon of mote than 5 mm anvt'Í/her in the elbow lalnt or pňnnty le ,ilns (rcP, uA?, acD and ďher)

ťrmto powrzujl, že stupeň hodnocení dysplazie lokďních kloub na základě posouzení rentgenogramu psa oznaČeného
vr še uveden mi ldentiftkačnímiznaky odpovídá klasifikačnímu schématu lEwG.

I hercby certify that the *ore of the radiograph submitted for the dog identifred above was produced using the scoňng
crtteria of the IEWG proto@l.

! p -$$- ffi$Vyhodnocení bylo pr vedeno dne / The evaluatian

Ev. č. snímku I X-Ray nr.j

E-mail:

Froti v, stedku posouzení se m&žete odvalat da 30 dní
o &wáídďch vad psl8 Komory veterinárrlíctl léka České
univeftita Brno, Palackého 1 * 3, 612 42 Brng,

lrya rnade an:

Kym l By: Tfl\lt]lr_ MILAN mfr CKHR
p ťaktick:r; n, ěrCIl e.h,lí KW 3 1 3 8

Krchlebv 44. 315 ó1 Srrňk,:v

tÉlJfaJ( 3'l9192 ?::" ;:8 '.Á65 l4,S
y#g;Ťt nfr" k-*\,ťn ,i

Podpis a razítka / Signature and sťá

d doručerrí nálezu k p ďsedovi dvolací kornise Ktubu po ílzoyaťert? dědiČn,ch
repubíitry na adre u: Fraf. MťDr, Alais Nečas, Ph.n,, Veterinámí a farmaceutícká

1nhttps ://kdeco.vetkorn. cťťorrnularelDlK_forrn*lar_tisk2. php?met= 1



20. 6.201 Potvrzení o RTG vyšet ení na dysplazii loketních klffJbti

PowRzEl*Í o RT vYšETŘEt{Í
3lA DY PlÁilI LoKETr*Ícx KLouBs

CERTíFIaATE oF RADIaLO IcfrL ELBow Dw?Le íá ExaHxÍlÁIroť

Pes í aog Plemeno l Brred: ZIat FetrŤever

Pohlaví / Sor: Fena l frnlplle Datum narození l Date of birth:30.7.20t5

Jméno a chovatelská stanice l Name and brced sbtlonz Anrya lahra Ubl amor

Ptemenná kniha / Studbook: Črrru Číslo ápisu l Regiflffition nr.: ČtpleR/17625

Tetovací číslo / čip l Tattoo / chip nr.: 203098100382954 Barva l Colon metanová

!,|alltel I Owncr Jméno l Namez Bobociltá lva
Adresa l Address: Stará 153& 69,6d.2 Vra@v, E-mail: beť-roci8rernam.Gz

Vyšet ení ! ácamtna on Rentgenovésnímkyzhotoveny dnel X-Raysmadeon:20.06.20t9

Jméno veterinámího léka e-zhotovitele rtg snímku/lllame of veteňnary s;.rtpeon submitting radiograph:

llVDr. lng. trlonika llrákotová Adresa / Address: ]lodoníncká t1 1, 696 Jtz Vrucoy

E-mail: ln o vgEt{nayracoy.c!

Potvrzuji, že rentgenogram loketních kloub psa označeného v še uveden mi ldentifikačními znaky zhotovenl dne
20.06.2019 Je v souladu s p edpisy pro posuzování dysplazie loketních kloub .

ll lKt/L2822
sottCírÉ{íďfrentifted above was taken on the following date 2o.o5.2or9 and in

ía cfieme procedure ívoťes.

nárního léka e
and stamp:

I certify that tlpl"hqo.#ff
conformitr $f,jfgtor ffi3

\vErEB! l i*oq *
38374

ov.cz

tró[Ov,ta

Poddíš Eí}azítko vete

Whodnoc ní RTG anímku l Classiftcation of radiographic evaluatían
{Zakroužkujte p íslušnou možno t / Circle ťfie relevant}

IEWG Levá l Left

?raválfught O L Z 3

Klasifikace l Clasifratton of rcdlqrcphtc evaluation
o Bez p íznak dysplazie loketnÍho ldoubu / 

^'o 
ďgns of elbolt dwplasla

1 Mímé pňznaky dy plazie lokďního Houbu (o teofyty do vellkosti 2 mm kdekoliv v loket. kloubu)/ osteopltYte formaaon of le s than 2 mín
anwhere in thé elbow Jp,i/l1t
2 St ední osteoartóza (osteoilty vdlkosti 2-5 mm kdékdiv v loket. ldoubu) / @*phyte formadwt of 2 - 5 mm anwhere ln the elbow tolnt
3 Těžká osteoartróza nebo prlmární léze (osteofuty větší než 5 mm kdeloliv v loket. kloubu, nebo pimámí léze FCP, UAP, OCD a Jjné) / Osteophyte
fonnation of more ulan 5 mm dnywherc in the elbw jatnt or priftrary &B (rcP, UAP, ocD and o er)

Tímto potvrzujl, že stupeň hodnocení dysplazie lokďních kloub na základě posouzení rentgenogramu psa oznaČeného
v še uveden mi identiffkačnímiznaky odpovídá klasiffkačnímu schématu IEWG.

I hereby ceftify that the sr;oíe of the adlograph submltted for the dog identifted above was produced using the scorlng
criťeria ať the IEWG protocal,

7.7 -$$- ffi.ffi
Vyhodnocení bylo prov d no dne / The eyaluation ťa made on:

Ev. č. snímku í X-Ray nr,: KmlBY: 
Dfrf;*HR

praktickl, n,ár,p /á,,t*r,t 1 Z JJ38
Krchleby 44. 3"{5 61 iankov

tgl./fax 3'l9 493 i]:. 7:E Só5 14&

E-mail:

Podpis a razítko / Sígňature and sťamp;

Proti vl stedku posauzení se m&žete advoíat do 30 dní od doručení
oftopeáicl{ ch vad ps& Komary veteťlnární;ch téka 8 České republiky na
univercita Bmo, Palackého J * 3, 6í2 42 Brno.

nálezu k p edsedovi advalací komise Ktubu pasuzovatelÍ dědičn ch
adresu: Proť. F$VDr. Atais lVečas, P t.D., Veterinámí a farmaceutická

https ;llkd co.vstkom.cťformularel[llK_formular*tisk2.php?rneF1 1l1



20. .2$1g Potvzgtío RrG ryšoffenína oSTEoCHoNDRlTts Dls EcANs (ocD) RAMENN|CH KLoUBť'

POTVHZEilÍ O RTC VYŠETŘrXÍ
1{A o TEocHoilDRITIs DI EcA}ls

(ocD) RAilEililÍcH KLoUBÚ
cERíIÉIcAtE oF n^DIoL@ícAL ostťiocHonDBr ls oí calt oF stlouLDER

P6 l fug Plemeno l Brcd,: áat Rctt{wcr

Pohlaví / Se,x; Fcna t funab Datum narozeni l Date of Htitl 30.7.2Ol5

Jméno a chovatelská tanice l Name and brc d stafion: Anayr' Zehra ubl amor

Plemenná kniha / sttJdbook čHNU čk|o áptsu I Registation nr-z čwlG/wl?Í,2s

Tetovací číslo / člr l Tatbo / chip nr.: 2o3o98t@382954 Barva / Coíor metanová

tlaiital I Owner Jméno / íVarne: Bobocltá lya

Adresa l Address; tará t53& 696a2Yracov,

E-mail: b6tý-]oaito3 snam.q!

lfieďení l fumlnadgrt Rentgenové snímky zhotoveny dne l X-Rays made oni 20.06,2019

Jméno veterinárního lékal.e-zhotovitele rtg snímkulíVa me of vďerlnary surg@n submitting ndtognph:

ilVD . tng. tlonika rirákotová Adresa l Address; Hodoníndrá tl 1, 696 42 Vrrev

E-mail : lníoovqtarlnavracov.c!

r ffiilí"ril}ffiilT,$l TiltťjH,1,"íĚ"ffiT !Ťi"J*"*:í*s,J["#,* i*i: ?"éLi'H#"ÍffitT,Tu2o10*
kalkalKVL 2S22

rá&á#Q,vas taken aa tfie fvltawing date 2o-ffi.2o10 and in conformity with tfie Wvisions Klll- CR and

1,69642 Vracov

83 83 74

vragov.cz

Vetertiary urgeon's igňaturc and sfiamp;

I ceni*fňat ťňe "?glaqráh\,arffiB[recommenou"onxffsl/ 
i-ť1:\vgtERlNA info6

pis maJitele

Vyhodnoc ní RT snímku í Ctassi catian of radiograpfiic eya luation
(Žakroužkujte p íslušnou možno t / Circle the retevant}

Levá končetlna l Left limh

Pravá končetina í fríght IImb

FCI proťccoí.

Vyhodnocení bylo prov deno dne í The evaluatlnfi wa made arr:

ncro tiŽen í ciaar

n rostiŽen I clear

ro tiŽefi l atríc ed

postiŽea l aftTíďed

Tímto potvžull, že hodnocení osteochondritls dlssecans (oqp) rape.nnígh kloub na základě po,souzení rcntgenogramu psa

označeného v še uveden riioánimminíml znaky oOpovíaá ,inffnÍm pfudpis m rVl Čn a doporuČení FCl.

I hercby certify that the ffore of the rcdiograph submitted for the dq identifred above was producď using are scoňng criteňa of ?he

7 7 -fi§- ?ffi ,*

Ev. č, snímku l X-Ray nr,: Kym l By:

E-mail:
v rE ri*r;llkt ];::y" c,t

podpis a razítko / Signature and sťamp.,

Pfod v stť'jkr p@lJÉní * mM e od(otat tto 30 dní d &nfulí náta k pwovr otďí kon&Ě lgubu. píf;uffia ]la_dťll1alrot orwedidn ďl vad pď Romory lÉ&'ňnamkh léka

E&ě'Ěil;íó;arur;;r;,c.ffi.-A!;Ě l*las,Á.ď, vgtnÉrniaarmžmncb untvqziaBrrn, ralact.ého 7-3.6t242 Brno.

MVDr. htlláF{ Dffi K, ffi

praktickt, l,ěmié,k;,l" ,LtrZ 3438
-Krcblebv 

&1. 3-15 ó1 Sienkov

t l./fax 31g 19] 7:]. ]:8 -6ó5 14S

https : //kd gcs. v tkom, ďformu l arel0C DJormutar;tisk2. php? meF 1
1l1



Certificate of Eye Examination
l potvrzení o oftalmologickém vyšet ení

ilnvnr- Pavla ]-RhlKOVA
li"::!J c K\l L,. 415t:+

i. i,tttgrova 1,J, Brnů - Sln:tirr;;
t*l". 6ij;l &?4 12.+

Clinic's stamp
l razítko kliniky

Animal l zvíre

Name ljméno Amaya Zahra

Breed / ptemeno zlaty retrívr

SeX Malelsamec I
l Pohlaví Female lr"mi." [t

J*'gYr}l" nemá

Ubi Amor

Date of birth
/ datum narození 3017 l2a15

Studbook No čt_plc Rt17625
l č. registra<e

Previous eye exam
/ p edchozí vyšet ení

oat colour smetanová
/ barva \

Microchjp No 2030981 00382 g54
/ c. mlKroclpu

Result negative / negativní n
/ v, sledek

positive / pozitivní ll

partial changes/ částečné změny

unclear changes / nejasn

yes / ano

no/ne
n
t]

n
tr

Owner l ma

Name ljméno lva Bobocká
Address S
/ adresa ,Iii * Stará

Ph.ope No +42072577 58g4/ telefon I

Owner certified verity of above-mentioned specifications
/ majitel svYm podpisem potvrzuje pravdivost v še uveden ch ridaj

TattOO /tetování correct 1-1 unreadable n incorrect n absent Fi4
/správné lJ /nďitelné 1_1 /nespravné l-J /chybející AJ

No lt. p. 1532

country Česká republika

Town
l město Vracov Pos!-code 69642

Date
/ datum

Day
/ den L4 Y$!:|; c )x l" n7

Methods
/ metody

direct ophthalmoscopy
/ p ímá oftalmoskopie

indirect ophtha! moscoDv
7nep ímá oftalmoskdp6

tolP"Tslí[

W go?l3í".fP,[ m
n fundus ph?l?ilT*x n
W oth,Ť,r"su D

Microchip /mikďip .|,'Jff} K
STT l: RE: mmlmin

LE: mm/min

incorrect n absent l-|
/nesprávnli 1-1 /chybějíci l l

lOP: RE: mmHg 4 ?
LE: mmHg 4 1

Results for the known or presumed hereditary eye diseases (KP-HED):
/V sledky pro následující dědičná oční onemocnění:

1. Goniodysplasia

2. (ataract (congenital)

3. PPM penistent pupillary membrane

4. Hypoplasia/Micro papilla

5. RD retinaldysplasia

6. PHTVL / PHPV persistent hyperplastic tunica vasculosa
lentis / persistent trypěrplastic priíňar vitreous

7. (EA collie eye anomaly

8. Other / další:

Stamp and signature
lrazítkoapodpis

tt *,*

unaffected undetermined
/ prasty / nejasn

,š

Affected
/ není prostli

.-r -, tr PLA mi|d
l I-n PLAmoderate

E PLA severe

11 - D |CAW narrow (moderate)l--l \, E |CAW closed (severe)

n <H[,'{{lntl*
l -- E orade 1LJ .-5 rade2-6

n{E [|ťJ$ilypoplasiar-' \ tr otheri další:

D

li ,a,re.ri

Unafíected Suspicious
l prosty / podez el

Affected
/ není prost

n
n
!
D ,lJ cortlcal

-' 
D oost. ool.l l-t] ánt. stit. l,

-N. fi punctata

- 
\ tr huclear

U \ fI other /jiné:

D
n

n
n
n
t]
n
n
D
n

R
W

K
a
n
w
W

D

n
l<Hiffi..
D

n

D
n
n
n
t]
tr
n

KI

W
W
E
E
W
K
il

9. Distichiasis / Trichiasis

10. Entropion / Ectopic cillia

11. Ectropion / Macroblepharon

12. Cornealdystrophy

1 3. Cataract (non-congenital)

14. Lens luxation (primary)

15. Retinal degeneration (PRA)

16.0ther / další:

Degree
/ titul

*.Unafíeded"signifies that there is no evidence ofthe presumed eye disease(s) specified, whereas"affeded"signifies that there is such evidence.
/ "pro5t " nebyly nalezeny p íznaky typi*é p ototo onemo(nění, "neníprostli" byly nalezeny p íznakytypické p]ototo onemo(nění.

*Theanimaldisplaysclinicalfeaturesthatcouldpossiblyfitthepesumedeyedisease(s)m ntioned,butthe(hang 5al incondusive.
/ Zví e vykazuje p ímaky, heré by mohly p ípadně odpovídat tomuto onemo(nění, ale nal zené změny nejsou jednoznačné.

+**Theanimaldisplay mino,but5pe(ifi(5ign5ofthepresumedeyedisease(s)mentioned.FuftherdevelopmentWill(onfimthediagnosis.
/ Zvi e vykaz Je méně závažné. ó}e spěcifiCké p íznaky této cho oby. Další V Voj m že toto podez ení potvrdit.

Reexamination nL in months
/ opakování vyšet ení za r t - měsícti

Descriptive comments (Eye disease No) l poznámka k onemocnění č.:

Exam performed by _Name
/vyšet eníprovedl /jméno

OCULUS DEXTER

@^ffiOffim_}}W H ffi
ocuLUS SlN|STER

ffi#ffi(ffi
mild / mirny Q severe / tcz6i Q

Surname
/pííjmení

, /Xj n/
trIVDn, $}avla TRNKOVA ťq,ď, Í;Á/{í VLí íl. !rw\r--

l-;lrtsrovel 1d. Brncl - latina
tel"; fiů4 824 g?e

Protocol No
/ číslo protokolu

Examination / vyšet ení Animal ldentificatioh / identifikace zví ete



1e 9, ?filí 5, l-ď "rér

-ďr,-

t&"
í 

qb,ffi

1]

Podpiffiffi
VeterinarT urgeď,3 5i

Pďrraení o RTG q #Bní na ď:B$ffiii Wních ldalh,

PoTvRu HÍ c RT vYšErŘenÍ
Hfi DY pLAzII l{YčrlilÍcn KL0U Ů

CEaTIrr ATE oF rrá í t 6rCAt ííP W?í-A Iá EXAFtlIťáTíOrta

Pes l I}og Plerneno / Breed: Golden Retrie$Br

Pohlaví l Se'x: Fena / Female Datum narození l Date of birth:30.07.2015

]méno a chovatelská stanice l Name and breed station,. Amaya Zahra Ubi amor

Plemenná kniha / ftudbook Čnxu ČÍslo zápisu / Regiitration nr,: Čl;plcR/17625

Tetovací číslo / čip / Tattoo / chip nr.: 2O3O981OO382954 Barva l Color: smetanová

Hajitel l nrner Jrnéno / lVarne: Bobaiká lva

Adresa / Address; tará 1532, 69642 Vracov, E-mail: bety-rosi@seznam.cz

Wšet ení | E<amlnatlon RenBenové snímky zhotoveny dne l X-Rays made on:12.09.2017

Jméno veterinárního léka e-zhotovitete rtg snímku/Name of veterinary surgeon submixing radiograph:

!,lVDr. Ing. Monika llrákotová Adresa l Address: Hodonínská 115l, 696 42 Vracov

E-mail : info(Oveterinavracov.cz

potvrzuji, že rentgenogram kyčelních kloub psa označeného v še yu9gglynJi"identifikaČními znakY zhotoven' dne

tz,og,iótlje v-souládu s p edpisy pro posuzovánídysplazie kyčelních kloub .

the dog ldentified above was bken on the following date 72.09.2017 and in
sia fffieme Proceďure JtJoťe .

696{3 Vfrev
tt 83 ?t

stamp:
Podpis rnajitele
CIwner's ignaťure;

Vyhodnocgní RTG snímku I Classificatíon of radiagraphic evaluation
(Zakroužkujte pňslušnou možnost,/ Circle the rrllevant)

FcI neoativní hraniční lehk
nó signs olio borderline mild

Levá I Left

Fravá I Rigtlt

klasiťikace l ctassifrcaťion
A = Bez p íznak dy plazle kyčelnlho kloubu / No slgns ď Hlp Dysplasia
B = Témě normální kyčelní kloub / Neer normal hip joints
C * Lehká dysplazie kyčelního kloubu / Mild Hip Dysplassia
D = St ední dysplazie kyčelního kloubu / Modgate Hip Dysplwia
E = Těžká dysplažie kyčelního kloubu,/ evere Hlp Dysplata

Tímto powrzuji, že stupeň hodnocení dysplazle kyČelních l.!qq9 na základě posouzení rentgenogramu psa

;;;;l""éhrugile uueden mi identifikaČnimi znaliy odpovídá klasifikačnímu schémahl FCI.

I hereby certify that the score of fhe radiagraph submitted for the dog identified above was produced using the

scoring criterla of the FCI probcol. 
17 _Íl9_ 2017

Vyhodnocefií bylo pr vedeno dne / Ilbe evaluatiun Wa Jnade 0í?.,

Ev. č. nírnku / X-Ray í?r.; Kym í By: . ,* , . -*-,", mv ť.ffi&L&fu.ffiPffiKffiffi
nrakticky zl,ě:ri|g&r^rl', ,.'i }'li 3438
'Krchleby 44, 34i l,i :jtl;,nknv

t lJfax 3?'q 492 -t?2,,7?}i 665 i4S
$íeťp#.*ďg*&ge#

Podpisarauítko/Sign and Mmp:
Pr*ti vY lď,ku p0 ,o{rz ní mr?žefe oďvoťať

arťw#ictrycít vaď psr? Kamory ueferjnárnícfr
ufiívtrziťa rno, &a/acfidtto -l - 3, 612 4? Brno-

do 30 dní d doruěení nátezu k p@sdwi advotrcí komise Kubu puffiovatdfi d&lčn ch
rcxrm a*xé rqubtilq na adrgui W. Mwr. Alois Nečas, Ph.D., Vďerinárnl a farmaceutická

A

A
#

st ední
ínoďeffife

D

D

těžk,,i
seveťe

E

E

E-mail:

http://ldmo"rethn.cťfsrrularel l{K_,ťoťrťe ar;$st .$p?rrct= 1
111



W RETRIEVERKLUB -CZ CaRTIFIKAT
ťrrxL,: ffi *3#SSj"** Sf,S S
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Otec p a

Chovatel

Adresa

Pokyny pro rentgenologa:

1,Pro po ouz ní musí bYt :

a) symetrická poloha

b} zadní končetiny paralelní navzájem i s plochou stotu

c) ěe ky musí bfi promítnuty do st edu kolenních kloubťt

d) p ipojit označení

potvrzení veteriná e:
1.Záznam o po ízení RTG snímku do rodokrnen
2.Datum provedení snímk 12.9.20I7
3.Razítko a podpis po izovatele snímku

MYDR. Ing. Monika Mr áInt ov á, KVL 5 8 4 0

1.Posouzení polohy míry
napjat ch končetin

2.Pozice SHF a DOA
(st ed hlavice femuru a
dorzální okraj acetabula)

S.Šin(a kloubního prostoru

4. Kraniolaterální okraj acetabula

. ubchondrální kost
kraniálního acetabula

6.Hlavice femuru

7.Krček fernuru

8.Morganova linie

9.Norbergův tihel

symetrické

dob e nastavené

SHF mediálně DOA (>1-2mrn)

SHF se mírně p elerivá s DOA

,lry
mínň divergentní

parale leně s hlav icí femuru
horizontální v later. čtvrtirň

mírně zploštěl ,

mírné exostózy

souměrná

mírrué ztluštělá

zaoblena, hladlaí

mírne zploštělá

ďob e ohraničeny
cylindriclcil
mírné exostó4l

neviditelná

lineární pruh do Imm

t]n
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asymetriclre

ne dos ta te čně nas tav e né

SHF laterálně DOÁ (až Smm)

SHF laterólrtě DOA (6-1amm)

SHF lat.DOÁ (> Ihmm nebo hxace)

st edně divergentní
uyruně divergentní

dvajity povrch

vyrazně zptoštět ,

st ední exostóry

DOÁ není, acetabulum uj,razrĚ deÍorm.

st edrĚ ztluštěIá

uyramě ztluštělá

smíšercy s later. okrajen pánve

sí edně zptaštělá

těžce deformovanó

st ední exostózy

masivní exostóry

dob e definovateln , (do 3mm)

širolcy, rupravideln , (nad 3mm)
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Posudek odmítnut pro:

Hodnocení v sledného

vadnou polohu

stupně

špatnou technickou kvalitu

Datum zhotovení ED:
Datum vyhodnocení ED:

Hodnocení ED:

ID ED:

HD (L/P): 0/0

Datum: I7.g.20I7 ffiVDr. $filLAN DECKĚR
prabicll, a ěraté,kei.K\L 3J38

Razítko a podpis posuzovatele: "Krcbltur 44" 345 Ói Srankov**' 
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AN|L4YÁ Zahra Ubi omor
Fena tet.č.: 203098100382954

Iva Bobockd

Norbergťlv tíltel Poďce F*tClPÁr

Podrobné posouzení

Čislo zápisu : Čtprcru t 7 62 5

Stará I532, Yracov 696 42

CÁg CSÁB

Zlaty retriarcr

RFID 203098100382954
Narození psa; 30.7,20I5

Hlttvice (H} Krček {N fuíorganova linie

m M >/: l05 n IFHC mediálně MM|.*{eleněs Mul.n ..-_ -hlavicí femuru Pravideln;iodDAE
(>2mm)JS
kongruentní

t] t_] >/: l05 s lehce n IFHC mediálně n nHorizontalní v t] L] Pravideln;
odDAE (1- lateralní čtvrtině
2rnm},JS je
minirnálně
divergentní

f ! ,l=roo MM[rya,n".- ůĎňh"eá,otď--ůůP;á"w-
impozici s nebo st ednl laí ráně,
DAE, JS exostózy ztenčujícl se
je lehce mediáně
divergentni

M t7 FI: kulata
hladká
N: Dob e
ohraničiteln;i

M MNeviditelná

rozšíkn m
JS,nebo <10 s

kongruentním JS

nů ,|:;; ůneHCiui.iárne
odDAE (1-
5mm},
je sťedně
divergentní

il lZploštěl , St ední
exostózy Dvojif

JS okr4i

t] il Více ztluštěl
laterálně
ztenčující se
medialně

n n Náenakově

ů ů ri"ty iináa*i
q rustek do lmm

ů ů Ď"bĚ iii,iiÁix;ilá
linie do 3mm

n n H: kulatá
N:h e
ohranič.cylin.
nebo lehké
exostóry

ůů 
",i.r,óázploštělá
N: lehké
exostózy

;ů H,;dilI
zploštělá
N: st ední
exostózy

ij t] >/= 80 il nFHc laterálně i] n].:lmi zPloŠlějy 
t l 1l velmi ztluštěl n n H: velmi* *odDAE 

(6- - -St ední exostózY L--J L--J 
laterálně zploštělá

n n Široká nepravidelná
exostóza> 3mm

l0mm), JS
je velmi
divergentní

mediálně témě N: velké
nez eteln exostózy

ili: <80 n n FHC laterálně n IDAE chybí
odDA (>l0mm
) nebo luxace

acetabulum je
těžce
deformoviáno

t] i*] Nemofué
diferencovat

n n H: těžká
deformace
N: masivní
exostózy

n n Širom Exostóza v
upenmpozlcl

YySvětlivlcy: JS-Joint space, FHC-Femoral Head Centre, DALDarsaI acetabular edge, CAbCraniolateral acetabular edge, CSAB-Cranial
Subchondral acetabular Bone, H-Head, N-Neck

Pracoviště: MYDR Ing. Monika Mrákotov á, KYL1 840

Levá hodnocení HD, Ť ( "fi-
Pravá hodnocení I{D: g ( 2) HD: 0/0 ID 1564 Vyhodnocení 17.9.20I7

Znak: R 203098 I 00382 95 4 Zltotovení I2.9.2017

Zhotovení ED:
Vyhodnocení ED:

IDED

ED: 
/ MVDr. MILAN DECKER

prabich, a,ěrelé-k s: Á T Z J,í-38
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Indexov}? klíč (více na www.decket.cz)
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