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22 828 43 29

03-772 Warszawa

18/06/2019 12:11: BADANIE

OPIS BADANIA

Sanacja z ekstrakcją. 
Usunięto :
- kieł prawej szczęki
- P3 i M1 prawej szczęki
- P2 prawej gałęzi żuchwy
- kieł lewej gałęzi żuchwy
- P3 i M1 lewej szczęki
- P1 lewej gałęzi żuchwy
- pozostałe siekacze żuchwy
Z pozostałych zębów usunięto kamień nazębny i wypolerowano zęby.

ZABIEGI

M.Stomatologia materialy 
OPER.USUN.zębów kota /P, M/ 

ZASTOSOWANE LEKI

M.Skalpel 1 szt
M.Monofast 1 szt.
M.Netty podkład chłonny 60 x 90 1 szt.
M.Maseczka chir. na gumki 1 SZT

Zarejestrował: Lek. wet. Małgorzata Wilkowska

18/06/2019 14:33: BADANIE

OPIS WYWIADU

Znieczulenie w celu wykonania sanacja jamy ustnej.
Klasa ryzyka anestezjologicznego ASA II.

Premedykacja: dexdomitor 5 mcg/kg + butomidor 0,3 mg/kg + bioketan 0,5 mg/kg
Indukcja: propofol
Podtrzymanie: izofluran 

Znieczulenie przebiegało bez komplikacji.
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Historia wizyt

Wybudzenie spokojne, samoistne.

ZABIEGI

ANESTEZJOLOGIA II 
TLENOTERPIA - 1h 0,2 
    materiały I (strzykawki, igły, śr. dezynf.) 
    materiały II (strzykawki, igły, śr. dezynf., coban) 
bunondol

ZASTOSOWANE LEKI

Dexdomitor inj. 0,5 mg/ml 0,1 ml
Butomidor 0,2 ml
Bioketan inj. 50 ml 0,1 ml
Propof 1% wlew doż. 20 ml - fiolka 2 ml
    wenflon niebieski 1 szt.
    wlewnik 1 szt.
Sol.Ringer 250 ml 1 op. 250ml
Excenel RTU 50 mg/ml 1,4 ml
Onsior inj. 20mg/ml 0,8 ml
ISO-VET 1000mg/250ml 5 ml

ZALECENIA

CHIRURGIA - ZALECENIA POOPERACYJNE 
--------------------------------------------------------------------- 
 
Po operacji i znieczuleniu ogólnym prosimy o:  
 
1. koty - podanie posiłku po przyjściu do domu 
 
2. od jutra karmienie normalnie 
 
3. ułożenie zwierzęcia w bezpiecznym (nisko) i ciepłym miejscu oraz okrycie go, 
 
4. podanie antybiotyku : Excenel 0,2 ml - od jutra 1 x dziennie zastrzyk podskórny przez 6 dni 
 
5. podanie przeciwbólowo :  
 
- Onsior 0,2 ml - jutro i pojutrze zastrzyk podskórny ( ek przechowywać w lodówce) 
 
- Bunondol 0,15 ml - w pierwszej dobie po zabiegu dawkę do pyszczka co 6-8 godzin, pierwsze podanie o 19:00 
 
6. zwrócenie uwagi, że po znieczuleniu ogólnym z intubacją /założeniem rurki do tchawicy/ może pojawić się
niewielkie krztuszenie, pokasływanie; jest to  normalna sytuacja wynikająca z mechanicznego podrażnienia tchawicy;
jeśli nie jest bardzo nasilona, nie należy zwracać na to większej uwagi, 
 
7. bardzo ważne jest, szczególnie U KOTÓW, PRZYJMOWANIE POKARMU w ciągu kilku dni po zabiegu
operacyjnym; w razie braku apetytu prosimy bezwzględnie o wizytę w lecznicy, 
 
8. kontakt w razie jakichkolwiek wątpliwości lub problemów z przychodnia POD NUMEREM TELEFONU 22 824 29
46; jeśli niepokojące Państwa objawy występują poza godzinami pracy naszej lecznicy (poniedziałek-piątek 21.00-
8.00, sobota-niedziela 15.00-10.00), wskazany jest kontakt, ew.  udanie się ze zwierzęciem do lecznicy pracującej
całodobowo: ul. Powstańców Śląskich 101 (tel. 22 638 39 14), ul. Gagarina 5 (tel. 22 841 44 40), ul. Modlińska 65
(tel. 22 614 58 99), ul. Zamiejska 28 (tel. 22 678 33 22), ul. Schroegera 72 (tel. 22 834 54 53), ul. Strzeleckiego 10E
(tel. 22 644 95 31), Al. Niepodległości 24/30 (tel. 22 843 23 46). 
 
9. zalecenia specjalne: 
 
- jutro w razie gorszego samopoczucia wizyta w przychodni 
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Historia wizyt

Zarejestrował: Lek. wet. Aleksandra  Kuś

Podpis lekarza weterynarii

* pozwalamy sobie przypomnieć o konieczności zabezpieczania psów i kotów wychodzących PRZECIWKO KLESZCZOM 
(preparaty nakraplane na skórę, obroże, preparaty w tabletkach) oraz regularnego podawania preparatów przeciw 
PASOŻYTOM WEWNĘTRZNYM (na ogół co pół roku)
* rozszerzyliśmy zakres naszych usług o konsultacje GERIATRYCZNE - w jednym pakiecie wykonywane są kliniczne 
badanie internistyczne, badanie ekg, badania krwi, badanie ogólne moczu
* u 4 z 5 psów w wieku powyżej 3 lat występują schorzenia przyzębia prowadzące nieuchronnie do odkładania się płytki 
i następnie kamienia nazębnego, co wpływa na stan ogólny zwierzęcia i występowanie innych chorób; dlatego 
proponujemy naszym pacjentom BADANIE STOMATOLOGICZNE, które pozwoli ocenić stan uzębienia Państwa psa lub 
kota - spotkania należy wcześniej umawiać w rejestracji 
* od niedawna udostępniliśmy na stronie internetowej Przychodni możliwość zamieszczenia HISTORII I ZDJĘĆ 
PACJENTÓW; jeśli chcieliby państwo pochwalić się Swoim Pupilem, zapraszamy na stronę www.bialobrzeska.pl/historia-
twojego-pupila/  
* wdzięczni będziemy za wszelkie UWAGI dotyczące pracy Przychodni wyrażone na naszej stronie internetowej 
www.bialobrzeska.waw.pl/ankieta/ lub w ankiecie wyłożonej w poczekalni Przychodni
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