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Hunnia-Rex Német Juhászkutya Egyesület 
 

Honlap: www.hnje.hu 

Levelezési cím: 1675 Budapest Postafiók 124. 

Telefon: +36-30/954-04-80 

 
 

CSÍPŐ- ÉS KÖNYÖKÍZÜLETI DISZPLÁZIA ÉRTÉKELŐ LAP 

NÉMET JUHÁSZKUTYÁK RÉSZÉRE – 12 HÓNAPOS KORTÓL 

 

A felvételt készítő állatorvos tölti ki!  

 

A kutya neve: ………………………………………………………..  

Ivara:   Kan   Szuka 

Mikrochip:  ………………………………………………………. 

Születési ideje: ………………………………………………………. 

Tkv.szám:  ………………………………………………………. 

Tulajdonos neve, címe: ……………………………………………….. 

E-mail / Telefon: ………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A felvételt készítő állatorvos értékelése 

CSÍPŐ 

 

A csípőízület helyzete:               jobb   -   bal                jobb   -   bal eldönthetetlen 

szimmetrikus ........    ….... asszimmetrikus   ........    ….... …………............................ 

jól nyújtott ........    ….... elégtelen   ........    ….... …………............................ 

jól befordított       ........    ….... elégtelen ........    ….... …………............................ 

                 

Az ízületi vápa állapota:  

Összbenyomás: mély ........    ….... lapos ........    ….... …………............................ 

Elülső vápaszél: éles kontúrú ........    ….... életlen  ........    ….... …………............................ 

   felrakódások ........    ….... …………............................ 

Elülső vápakontúr: kerek lefutású ........    ….... ellaposodott ........    ….... …………............................ 

  

A combcsontfej állapota:                 jobb  -  bal                              jobb  -  bal                   eldönthetetlen 

Összbenyomás: gömb alakú ........    ….... ellaposodott ........    ….... …………............................ 

   szögletes ........    ….... …………............................ 

A fej helyzete a vápában: mély ........    ….... excentrikus ........    ….... …………............................ 

   subluxált ........    ….... …………............................ 

   luxált ........    ….... …………............................ 

Igazolom, hogy a megnevezett német 

juhászkutya mikrochipszámát egyeztettem 

és a felvételt a szakma szabályai szerint 

készítettem el.  

 

Dátum:…..…………………………….

         

 

……………………………………….. 

felvételt készítő állatorvos aláírása 

 

 

 

 

 

 

 

Állatorvos bélyegzője  - PH - 

Tulajdonos nyilatkozata 

Igazolom, hogy a fent nevezett kutya adatai a valóságnak megfelelnek, 

és kijelentem, hogy a felvétel készítésének időpontjáig a kutya nem 

esett át könyökízületi műtéten. Tudomásul veszem, hogy az elkészült 

CSD/KD röntgenfelvételek a HNJE tulajdonába kerülnek és azok 

nyilvánosságra hozhatók.  

 
Dátum: …………………     ……………………………… 

              tulajdonos aláírása 

http://www.hnje.hu/


CSÍPŐ- ÉS KÖNYÖKÍZÜLETI DISZPLÁZIA ÉRTÉKELŐ LAP 

 

Mikrochip: …………………………………… 

A származási- és az értékelő lapot, a felvételt/CD-t kérem, küldje meg a HNJE címére! 2 
 

 

 

A combnyak állapota:                 jobb  -  bal               jobb  -  bal eldönthetetlen 

szabályos, nyakalt ........    ….... henger alakú   ........    ….... …………............................ 

fejtől jól elkülönülő ........    ….... megrövidült ........    ….... …………............................ 

kontúros       ........    ….... nem kontúros ........    ….... …………............................ 

szabályos szerkezetű ........    ….... felritkult ........    ….... …………............................ 

  felrakódásos ........    ….... …………............................ 

 

Az ízületi rés: koncentrikus ........    ….... divergáló ........    ….... …………............................ 

 

A Norberg-féle mérés szerint:  

105 fok, ill. nagyobb …………............................ kisebb, mint 105 fok …………............................ 

 

Semmi utalás csípőízületi diszpláziára / Normál  

Majdnem normál  

Még elfogadható  

Közepes  

Súlyos  

 

KÖNYÖK 

 jobb bal eldönthetetlen 

Nincs utalás könyökízületi diszpláziára / Normál ........ ........ …………............................ 

Majdnem mentes ........ ........ …………............................ 

Még elfogadható ........ ........ …………............................ 

Közepes ........ ........ …………............................ 
Súlyos ........ ........ …………............................ 
 

 

Az elbíráló állatorvos tölti ki! 

 

VÉGSŐ ÉRTÉKELÉS 

 CSD/HD KD/ED  

Normál   

„a” elismert Majdnem normál   

Még elfogadható   

Közepes   
Nem elfogadható 

Súlyos   

    

 

Megjegyzések, egyéb megállapítások:  

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

Dátum: …………………………………….         - PH -      ……………………………………….. 

elbíráló állatorvos aláírása 


