Retriever klub CZ
Certifikát o RTG vyšetření
na dysplazii kyčelních kloubů (HD)
Plemeno:
Jméno psa:
ČLP:
Otec:
Matka:
Majitel:

CCR

CHBR

FCR

GR

LR

NSDTR

Dat. narození:

pes
fena

Tet. číslo:
Čip:

Chovatel:

Potvrzení rentgenologa
•
•
•

Pohlaví:

Pokyny pro rentgenologa:

Provedl(a) jsem identifikaci vyšetřeného psa
Provedl(a) jsem kontrolu průkazu původu psa
Označení snímku:

Datum:

•
•
•

Podpis a razítko:

•
L P
Poloha míry napjatých končetin

pes musí být v symetrické poloze
zadní končetiny musí být paralelní
navzájem i s plochou stolu
čéšky musí být promítnuty do středu
kolenních kloubů
ve formuláři je nutno uvést označení
snímku
L P

symetrické
dobře nastavené
SHF mediálně DOA (> 1-2 mm)
SHF se mírně překrývá s DOA

Pozice SHF a DOA
(střed hlavice femuru a dorzální okraj
acetabula)
Šířka kloubního prostoru
Kraniolární okraj acetabula

úzký
mírně divergentní
paralelně s hlavicí femuru
horizontální v later. čtvrtině
mírně zploštělý
mírné exostozy

Subchondrální kost kraniálního
acetabula

souměrná
mírně ztluštělá

Hlavice femuru

zaoblená, hladká
mírně zploštělá

Krček femuru

dobře ohraničený
cylindrický
mírné exostozy
neviditelná
lineární pruh do 1 mm
okrajově v pozici
s končetinami ve flexi

Morganova linie

asymetrické
nedost. nastavené
SHF laterálně k DOA (až 5 mm)
SHF laterálně k DOA (6-10 mm)
SHF laterálně k DOA (>10 mm nebo
luxace)
středně divergentní
výrazně divergentní
dvojitý povrch
výrazně zploštělý
střední exostozy
DOA není, acetabulum výrazně
deformované
středně ztluštělá
výrazně ztluštělá
okraj smíšený s later. okrajem pánve
nebo není
středně zploštělá
těžce deformovaná
střední exostozy
masivní exostozy
dobře definovatelná (< 3 mm)
široká, nepravidelná (> 3 mm)
včleněná nebo překrytá
s exostazemi

Norbergův úhel
L P

Hodnocení výsledného stupně
Posudek odmítnut pro:
A/0

Datum:

B/1

C/2

D/3

L P

vadnou polohu
E/4

L

špatnou tech. kvalitu
P

A/0

B/1

C/2

Razítko a podpis posuzovatele:

Tento certifikát je vyhotoven ve třech kopiích:
originál pro majitele psa, 1. kopie pro archiv RKCZ, 2. kopie pro hl. poradce chovu

D/3

E/4

