Anim al Ce nte r Zofia Gaińs k a-Różyck a
ul. Zamiany 12
02-786
Warszaw a
Telefon: 224141812
E-mail: biuro@animal-center.pl

Zwierzę
Paput
Gatunek: Kot
Rasa: europejski krótkowłosy
Płeć:
samiec
Wiek: 1 rok i 3 miesiące
Oznakowanie:
Maść: bura

Właściciel
Robak Karolina
DOGrochowska
WIADOMOŚCI
FUNDACJI
ul.
175
M.29 VIVA!
02-798 Warszawa
Telefon: 792 734 390
Lekarz prowadzący: Zofia Gaińska

Karta informacyjna wizyty
27/06/2019 19:16: BADANIE
Temperatura: 38,8°C
Waga: 4,36 kg
OPIS WYWIADU
Bez popraw y, nadal obniżona aktyw ność, nie ma apetytu, nie korzystał z kuw ety
Na nagranym przez Opiekunkę filmie Paput porusza się ostrożnie, na zgiętych kończynach, przyjmuje pozycje bólow e
Większość dnia leży zw inięty w kłębek
Oblizuje się
OPIS BADANIA
błony śluzow e różow e, w ilgotne, czas kapilarny w normie, zaczerw ienione dziąsła
spojów ki rozpulchnione, zaczerw ienione
pow iększone w ęzły chłonne żuchw ow e, pozostałe bez zmian
osłuchow o tachykardia, bez patologicznych szmerów
jama brzuszna miękka, bez w yraźnej bolesności, niepokój w trakcie badania przodobrzusza
przy ucisku kręgosłupa w odcinku lędźw iow ym zdecydow any sprzeciw, syczenie
fałd skóry o nieznacznie zmniejszonej elastyczności
ZABIEGI
kontynuacja leczenia
Kroplów ka sc w czasie w izyty
POBRANIE KRWI
RTG
ZASTOSOWANE LEKI
Sol 250 ml Ringer
1
CERENIA inj
0,4
SOLVERTYL INJ.DOM.,DOŻ 25MG/ML5SZT 2 ML
Bunondol inj. 0,3mg/1ml
1
Inne materiały
1
APARAT TYP IS DO PRZETACZANIA PŁ. Z ŁĄCZ
TEST VETEXPERT FIV/FELV
1
FIV wynik NEGATYWNY
FeLV wynik NEGATYWNY

szt.
ML
1
szt.
amp
szt
1
szt.
szt.

ZALECENIA
- w dniu jutrzejszym kontakt w spraw ie w yników badania krw i
- Bunondol (lek przeciw bólow y) dw a razy dziennie na błony śluzow e jamy ustnej
- niew ielki posiłek podajemy dw ie godziny po w izycie
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- badanie USG jamy brzusznej w najbliższy poniedziałek o godzinie 18.30 (Paput musi być 8-10 h na czczo)
- w przypadku braku popraw y lub pogorszenia w izyta w dniu jutrzejszym
- dalsze zalecenia w zależności od w yników badań dodatkow ych
Zarejestrow ał: DO
lek. w
et. Anna MisiakFUNDACJI VIVA!
WIADOMOŚCI

Podpis lekarza weterynarii

Anim al Ce nte r Zofia Gaińs k a-Różyck a
ul. Zamiany 12
02-786
Warszaw a
Telefon: 224141812
E-mail: biuro@animal-center.pl

Zwierzę
Paput
Gatunek: Kot
Rasa: europejski krótkowłosy
Płeć:
samiec
Wiek: 1 rok i 4 miesiące
Oznakowanie:
Maść: bura

Właściciel
Robak Karolina
DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!
ul. Grochowska 175 M.29
02-798 Warszawa
Telefon: 792 734 390
Lekarz prowadzący: Zofia Gaińska

Historia wizyt
01/07/2019 18:43: BADANIE

OPIS BADANIA
nerki niepow iększone, o praw idłow ym położeniu, zachow anym stosunku kora/rdzeń, miedniczki bez cech zastoju, początkow e odcinki
moczow odów bez zmian,
nadnercza bez zmian w budow ie,
pęcherz moczow y w ypełniony niew ielką ilością moczu klarow nego sonograficznie, ściana praw idłow a,
w ątroba niepow iększona, delikatnie niejednorodnej echogeniczności, bez zmian ogniskow ych w miąższu, układ naczyniow y praw idłow y,
pęcherzyk żółciow y w ypełniony aechogenną żółcią, ściana praw idłow a, drogi żółciow e praw idłow e,
śledziona niepow iększona, normoechogeniczna,
żołądek z płynną zaw artością, o nieco w zmożonym pofałdow aniu ściany, zgazow any przyściennie, ściana na w idocznych obszarach o
zachow anej w arstw ow ości, perystaltyka zw olniona
trzustka o niejednorodnej, raczej obniżonej echogeniczności, o nieregularnytm obrysie, jak pozapalna/z komponentą zapalną, średnicy w
zakresie 6-8mm, w okolicy, przyśledzionow o obecny pojedynczy, zmieniony zapalnie w ęzeł chłonny, średnicy 5mm, niew ielki odczyn
zapalny w okolicy,
dw unastnica, jelito czcze, biodrow e o zachow anym układzie w arstw ow ym, praw idłow ej perystaltyce, prózne, odcinkow o, w przedniej
części narządu w idoczne w zmożone pofałdow anie ściany,
w okrężnicy zbita treść, zgazow anie przyściennie, ściana bez cech zapalnych
w w chłonne na terenie jamy brzusznej niepow iększone,
bez w olnego płynu na terenie jamy otrzew nej
ZABIEGI
USG jamy brzusznej
Zarejestrow ał: DO
dr n.WIADOMOŚCI
w et. Norbert Czubaj
FUNDACJI VIVA!
01/07/2019 18:55: BADANIE
Temperatura: 38,0°C
Waga: 4,03 kg
OPIS WYWIADU
Kał uformow any.
Czuje się dobrze.
OPIS BADANIA
Miękki, niebolesny brzuch.
Osłuchow o nad klatką piersiow ą bez anomalii.
Lekkie pow iększenie w ęzłów chłonnych podżuchw ow y.
Różow e spojów ki.
Na usg jamy brzusznej zmieniona trzustka.
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ZABIEGI
kontynuacja leczenia
Kroplów ka sc w czasie w izyty
ZASTOSOWANE LEKI
Sol 250 ml Ringer
1
Dawkowanie: 200 ml s.c.
Inne materiały
1
APARAT TYP IS DO PRZETACZANIA PŁ. Z ŁĄCZ
AMYLACTIV DIGEST 90 KAPS
0,12
FLORA DEFENSE 30 KAPS
0,33

szt.
szt
1
szt.
SZT
szt.

ZALECENIA
- raz dziennie do jedzenia/pyszczka zaw artość kapsułki amylactiv digest i flora balance
- za tydzień na czczo kontrola (morfologia, lipaza)
- jeśli objaw y bólow e proszę podać na błony śluzow e bunondol (naw et co 8 godzin) i w izyta w cześniej
Zarejestrow ał: DO
spec.
chorób psów iFUNDACJI
kotów MariaVIVA!
Kłucjasz
WIADOMOŚCI
01/07/2019 19:35: BADANIE

OPIS WYWIADU
w yniki badań kału w karcie Ryszardy
Zarejestrow ał: AA
DOLaboratorium
WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!
08/07/2019 17:57: BADANIE
Waga: 4,1 kg
OPIS WYWIADU
Ogólnie czuje się dobrze.
Wczoraj był trochę mniej aktyw ny, dostał bunondol i w tedy w ręcz nadaktyw ny po bunondolu.
OPIS BADANIA
Brzuch niebolesny.
Bez odw odnienia.
Nadal pow iększenie w ęzłów chłonnych podżuchw ow ych.
ZABIEGI
kontynuacja leczenia
POBRANIE KRWI
ZASTOSOWANE LEKI
Bunondol inj. 0,3mg/1ml
Dawkowanie: porcja 0,15

1

amp

ZALECENIA
- proszę jutro o telefon w spraw ie w yników badań krw i (w tedy decyzja o dalszych zaleceniach i terminie kontrolnego badania usg jamy
brzusznej)
- do skończenia raz dziennie do jedzenia/pyszczka zaw artość kapsułki amylactiv digest i flora balance, ew . pow tórzymy

- jeśli objaw y bólow e proszę podać na błony śluzow e bunondol (naw et co 8 godzin) i w izyta w cześniej

WIADOMOŚCI
Zarejestrow ał: DO
spec.
chorób psów iFUNDACJI
kotów MariaVIVA!
Kłucjasz
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08/07/2019 18:04: WIZYTA

ZABIEGI
VETLAB -LIPAZA
VETLAB -MORFOLOGIA MASZYNOWA
Zarejestrow ał: DO
AA Laboratorium
WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!
09/07/2019 08:17: BADANIE

OPIS BADANIA
Lipaza spadła.
Bez leukocytozy.
ZALECENIA
- w połow ie sierpnia kontrolne badanie usg jamy brzusznej
- do czasu badania raz dziennie do pyszczka/karmy zaw artość kapsułki amylactiv digest
- jeśli niepokojące objaw y w izyta w cześniej
Zarejestrow ał: spec.
chorób psów i FUNDACJI
kotów MariaVIVA!
Kłucjasz
DO WIADOMOŚCI
13/07/2019 14:34: BADANIE
Temperatura: 37,8°C
Waga: 4,1 kg
OPIS WYWIADU
Do południa czuł się bardzo dobrze.
Apetyt zachow any. Rano jadł normalnie.
Od południa znow u podobny epizod jak 2 tygodnie temu.
Zaczął chodzić na przykurczonych kończynach. Chow ał się po kątach, w łazience.
Oddaw ał kał uformow any.
Bez w ymiotów .
W zeszłym roku po kastracji miał incydent drżenia kończyny miednicznej.
OPIS BADANIA
Węzły chłonne żuchw ow e i podkolanow e niepow iększone.
Błony śluzow e jasnoróżow e, w ilgotne. CRT <2sek.
Spojów ki jasnoróżow e.
Brzuch miękki, niebolesny.
Osłuchow o bez patologicznych szmerów nad sercem i drogami oddechow ymi.
Bolesność w okolicy lędxw iow ej L4-5-6.
Rów nież bolesność staw ów biodrow ych.
ZABIEGI
kontynuacja leczenia
ZASTOSOWANE LEKI
LOXICOM 5MG
Inne materiały
LOXICOM 0,5MG 15ML/ZAWIES.
Polprazol 20mg kaps. 28szt
CERENIA inj

0,15
1
0,5
1
0,2

ml.
szt
ml
szt.
ML

ZALECENIA
- dzisiaj w miarę możliw ości ograniczenie ruch (nie pozw alamy w skakiw ać i zeskakiw ać).
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- jutro podajemy do pysia Loxicom (syrop doustny) 1 porcja 1 x dziennie - PO jedzeniu! - w razie w ymiotów , biegunek, braku apetytu
odstaw iamy i kontakt z lecznicą.
- osłonow o na przew ód pokarmow y Polprazol 20 mg 1/2 kapsułka 1 x dziennie - 30 minut przed jedzeniem!
- w poniedziałek kontrolna w izyta.
Zarejestrow ał: DO
lek. WIADOMOŚCI
w et. Mariola Marczak
FUNDACJI VIVA!
15/07/2019 17:45: BADANIE
Temperatura: 38,6°C
Waga: 4,1 kg
OPIS WYWIADU
Raczej bez popraw y, choć próbow ał w skakiw ać.
Od dw óch dni bez defekacji.
Apetyt i samopoczucie dobre.
OPIS BADANIA
W lecznicy poruszał się spraw nie, w skoczył bez problemu z podłogi na stół.
W zatokach przyodbytow ych minimalna ilość w ydzieliny.
Obustronnie pow iększenie w ęzłów chłonnych podżuchw ow ych.
Miękki, niebolesny brzuch, w yczuw alne masy kałow e w prostnicy.
Bolesne obustronnie staw y biodrow e.
ZABIEGI
kontynuacja leczenia
ZASTOSOWANE LEKI
Gabapentin Teva 100mg. na szt.

3

szt.

ZALECENIA
- ograniczenie ruchu
- konsultacja ortopedyczna
- dw a razy dziennie 1/10 kapsułki gabapentin 100 mg do pyszczka

Zarejestrow ał: DO
spec.
chorób psów iFUNDACJI
kotów MariaVIVA!
Kłucjasz
WIADOMOŚCI
21/07/2019 11:15: BADANIE
Temperatura: 38,0°C
Waga: 4,09 kg
OPIS WYWIADU
Od godziny znow u problemy z chodzeniem - porusza się,ale jakby się czaił
Poza tym samopoczucie dobre,apetyt dziś zachow any.
Nie w ymiotow ał, nie mlaszcze, kał oddaje praw idłow o uformow any.
Pani podała dziś przed 10tą bunondol.
Dziś rano podano gabapentynę.
Pani zapisana jest na 13.08 do ortopedy
OPIS BADANIA
Błony śluzow e jamy ustnej różow e, w ilgotne, crt <2s. Osad nazębny, zapalenie dziąseł.
Spojów ki różow e, w ęzły chłonne podżuchw ow e pow iększone, podkolanow e bez zmian.
Krtań i tchaw ica niereaktyw ne.
Osłuchow o bez zmian.
Jama brzuszna miękka, niebolesna.
korektura w e w szystkich kk praw idłow a, odruchy z nn czaszkow ych w normie, oczopląs fizjologiczny w normie.
kk bez bolesności w badaniu, w yraźnie tkliw y/bolesny odcinek lędźw iow y kręgosłupa ( na zdj w ykonyw anych ok 1 mc temu - bez zmian)
W ruchu po gabinecie obręcz miedniczna zdecydow anie niżej ustaw iona - chodzi lekko przyczajony.
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ZABIEGI
Kontynuacja niedziela i św ięta
ZASTOSOWANE LEKI
Inne materiały
1
LOXICOM 5MG
0,15
SOLVERTYL INJ.DOM.,DOŻ 25MG/ML5SZT 2 ML
LOXICOM 1,5MG 100ML /ZAWIESINA
0,8
Polprazol 20mg kaps. 28szt
1

szt
ml.
1
ml
szt.

szt.

ZALECENIA
- dzisiaj w miarę możliw ości ograniczenie ruch (nie pozw alamy w skakiw ać i zeskakiw ać).
- jutro i pojutrze podajemy do pysia Loxicom (syrop doustny) 1 porcja 1 x dziennie - PO jedzeniu! - w razie w ymiotów , biegunek, braku
apetytu odstaw iamy i kontakt z lecznicą.
- osłonow o na przew ód pokarmow y Polprazol 20 mg 1/2 kapsułka 1 x dziennie - 30 minut przed jedzeniem!
- Wizyta kontrolna zależnie od samopoczucia.
- w czw artek o godzinie 18.00 konsultacja neurologiczna -> przyjmie dr Papakul.
- Proszę o próbę ustalenia w cześniejszego terminu konsultacji ortopedycznej.
Zarejestrow ał: lek.
et. Aleksandra FUNDACJI
Ignaczak
DO wWIADOMOŚCI
VIVA!
22/07/2019 09:21: BADANIE
Temperatura: 38,0°C
Waga: 4,18 kg
OPIS WYWIADU
Dzisiaj w nocy bardzo intensyw na biegunka
Chodzi lepiej, ale w idać, że coś mu dolega i cały czas się oblizuje.
Na nagranych przez Panią filmikach chodzi przy ziemi, nie w idać zaburzeń rów now agi.
Od koniec maja pierw szy raz objaw y, później było ok, a teraz tydzień temu znow u to samo.
Wczoraj zjadł normalnie po pow rocie z lecznicy
później w ieczorem jeszcze troszkę zjadł
Wymiotów nie było
gabapentin 1/10 kaps x 2 dziennie
Bunondol dostaje doraźnie, w czoraj dostał tuż przed w izytą
Dostaje amylactiv, betaglukan
OPIS BADANIA
błony śluzow e różow e, w w chłonne żuchw ow e: lew y pow iększony, praw y w normie, osłuchow o w normie, brzuch nieco tkliw y,
św iadomość normalna zachow ana, w chodzie bez zaburzeń rów now agi, jest w stanie w skoczyć z podłogi na stół, bez kulaw izny,
odruchy z nn czaszkow ych bez deficytów , bez oczopląsu patologicznego, w yw ołanego,
korketura w normie w kk piersiow ych, w miedniczncyh w normie,
taczkow anie w normie,
przy pozycjonow aniu lekko opóźnia k miedniczną praw ą, przy podskakiw aniu także,
spina sie przy badaniu staw ów biodrow ych, przeczulica odc kręgosłupa L-S,
odruchy rdzeniow e w kk piersiow ych w normie, w miedniczncyh w zmożone nieznacznie
lokalizacja neuroanatomiczna: L-S
diagnostyka różnicow a: problem bólow y kręgosłupa lub ból ortopedyczny (do w eryfikacji u ortopedy) do różnicow ania z chorobą trzustki
ZABIEGI
Konsultacja specjalistyczna 1,5
konsultacja neurologiczna
ZASTOSOWANE LEKI
NO-SPA INJ 0,04G/2ML 5 AMP.

1

AMP.
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SOLVERTYL INJ.DOM.,DOŻ 25MG/ML5SZT 2 ML
CERENIA inj
0,4
Inne materiały
1
APTUS ATTAPECTIN an TABl
4
Bunondol inj. 0,3mg/1ml
1

1
szt.
ML
szt
tabl
amp

ZALECENIA
- Gabapentin jak w cześniej
- Attapectin 1 tabletka x2 dziennie doustnie (minimum 2h od jedzenia i innych leków doustnych)
- Bunondol doraźnie w przypadku gorszego samopoczucia
- kontrolne badanie USG jamy brzusznej 12h na czczo
- w dalszej kolejności badanie krw i kontrolne (min morfologia, lipaza)
- do czasu konsultacji ortopedycznej laseroterapia odcinka L-S (minimum 10 spotkań, ok 2-3 razy w tygodniu)
- kontrolna w izyta po badaniu USG
- w przypadku niepokojących objaw ów w izyta w cześniej
Zarejestrow ał: lek.w
et. Karolina Papakul
DO WIADOMOŚCI
FUNDACJI VIVA!
23/07/2019 11:59: BADANIE
Temperatura: 37,0°C
Waga: 4,08 kg
OPIS WYWIADU
W nocy i rano bardzo intensyw na biegunka - oddał mocz w kuw ecie, a następnie w yskoczył z kuw ety i biegając po mieszkaniu oddaw ał kał.
Kał konsystencji budyniu, cuchnący.
Rano zjadł niew ielką porcję karmy, nie chce pić w ody.
Attapectin w czoraj o 15:00, dziś o 8.
Gabapentyna i Amylactiv o 8.
Bunondolu nie dostaw ał, bo nie chodzi na przygiętych łapach. Ale sporo poleguje.
Jutro umów ione USG.
OPIS BADANIA
Błony śluzow e jasnoróżow e, lepkie, CRT<2s. Spojów ki różow e.
Węzły chłonne żuchw ow e pow iększone, podkolanow e.
Brzuch miękki, bolesność w przodobrzuszu, zgazow ane pętle jelit.
Osłuchow o bez patologicznych szmerów sercow ych i oddechow ych.
ZABIEGI
kontynuacja leczenia
Kroplów ka i.v.
Założenie w enflonu
ZASTOSOWANE LEKI
Sol 250 ml Ringer
1
Dawkowanie: 160ml powolny wlew dożylny
WLEWNIK
1
Inne materiały
1
NO-SPA INJ 0,04G/2ML 5 AMP.
1
podana o 12:30
Omeprazol Mylan amp 40 mg , proszek, amp 0,2
Dawkowanie: 1mg/kg i.v.
CERENIA inj
0,4
Vit. B12
1
WENFLON NIEBIESKI
1

szt.
szt.
szt
AMP.
amp
ML
amp
szt.

ZALECENIA
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- jutro 10 godzin na czczo przed USG, w odę może pić
- w zależności od samopoczucia jutro ew entualnie w ykonanie dodatkow o badania krw i
- Gabapentin jak w cześniej
- Attapectin 1 tabletka x2 dziennie doustnie (minimum 2h od jedzenia i innych leków doustnych)
- Bunondol 2 x dziennie na błony śluzow e jamy ustnej (następne podanie dziś w ieczorem)
- laseroterapię przekładamy do czasu, kiedy samopoczucie ulegnie popraw ie

WIADOMOŚCI
FUNDACJI
VIVA!
Zarejestrow ał: DO
lek. w
et. Sylw ia Muraw
ska
23/07/2019 22:14: BADANIE

OPIS WYWIADU
W lecznicy popołudniu samopoczucie bez zmian - niezainteresow any jedzeniem.
Wieczorem o 22 podaję bunondol i nospę
Paput zostaje do jutra, jutro o 15.30 USG u dr Czubaja.
ZABIEGI
Zastrzyk I.m. I.s.
nospa
Pobyt dzienny I 0,8
ZASTOSOWANE LEKI
Bunondol inj. 0,3mg/1ml

1

amp

Zarejestrow ał: lek.
et. Aleksandra FUNDACJI
Ignaczak
DO wWIADOMOŚCI
VIVA!
24/07/2019 08:34: BADANIE
Temperatura: 39,0°C
OPIS WYWIADU
Po nocy bez kału w kuw ecie.
Oddał mocz.
Nie chciał jeść.
Rozgryzł sobie w enflon - niedrożny (zdejmuje i zakładam now y).
Pobrano krew - w ysyłam na profil przesiew ow y i lipazę.
Do godziny 14.30 nie oddał kału w lecznicy.
Po kontrolnym USG decyzja o w prow adzeniu antybiotyku - Synergalu.
OPIS BADANIA
Węzły chłonne żuchw ow e lekko pow iększone, podkolanow e w normie.
Błony śluzow e jasnoróżow e, lepkie. CRT <2sek.
Spojów ki jasnoróżow e, rozpulchnione. Wypływ z obydw u oczu, ciemnobrązow y.
Brzuch miękki, niew ielka tkliw ość w przodobrzuszu.
Osłuchow o bez patologii.
ZABIEGI
kontynuacja leczenia
Kroplów ka i.v.
Założenie w enflonu
ZASTOSOWANE LEKI
WLEWNIK
1
Inne materiały
1
Omeprazol Mylan amp 40 mg , proszek, amp 0,2
Dawkowanie: 1mg/kg i.v.

szt.
szt
amp
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WENFLON NIEBIESKI
TOLFINE / 100 ML INJ.
Sol 250 ml NaCl:GLUKOZA 1:1
Zofran 2MG/ml AMP
SYNERGAL INIEKCJA / 50ML

1
1
1
1
0,2

szt.
ML
szt.
ml
ML

ZALECENIA
- jutro w izyta kontrolna z Paputem.
- Gabapentin jak w cześniej
- Attapectin 1 tabletka x2 dziennie doustnie (minimum 2h od jedzenia i innych leków doustnych)
- Bunondol 2 x dziennie na błony śluzow e jamy ustnej (następne podanie dziś w ieczorem)
- sugerow ana monodieta.
- laseroterapię przekładamy do czasu, kiedy samopoczucie ulegnie popraw ie
Zarejestrow ał: DO
lek. w
et. Mariola Marczak
WIADOMOŚCI
FUNDACJI VIVA!
24/07/2019 14:21: WIZYTA

ZABIEGI
Vetlab - profil dla fundacji
VETLAB -LIPAZA
Zarejestrow ał: DO
lek. w
et. Mariola Marczak
WIADOMOŚCI
FUNDACJI VIVA!
24/07/2019 14:37: BADANIE

OPIS BADANIA
nerki niepow iększone, o zachow anym stosunku kora/rdzeń, miedniczki bez cech zastoju, początkow e odcinki moczow odów bez zmian,
nadnercza bez zmian w budow ie,
pęcherz moczow y w ypełniony niew ielką ilością moczu klarow nego sonograficznie, ściana praw idłow a,
w ątroba niepow iększona, ew nieco obnizonej echogeniczności, bez zmian ogniskow ych w miąższu, układ naczyniow y praw idłow y,
pęcherzyk żółciow y w ypełniony aechogenną żółcią, ściana delikatnie hiperechogenna, drogi żółciow e praw idłow e,
śledziona niepow iększona, normoechogeniczna,
żołądek niew ielka ilościa treści pokarmow ej, o nieco w zmożonym pofałdow aniu ściany, zgazow any przyściennie, ściana na w idocznych
obszarach o zachow anej w arstw ow ości, perystaltyka raczej zw olniona,
trzustka o niejednorodnej, zw łaszcza obszarow o obniżonej echogeniczności, o nieregularnym obrysie,przew lekle zapalna z zaostrzeniem,
nieco pogrubiała w zakresie 7-8,5mm, niew ielki odczyn zapalny w okolicy, z tendencją do rozlew ania sie międzypetrlow o,
dw unastnica, jelito czcze, biodrow e o zachow anym układzie w arstw ow ym, praw idłow ej perystaltyce, w przew adze prózne, odcinkow o,
w przedniej części narządu w idoczne w zmożone pofałdow anie ściany,
w okrężnicy mała ilośc uformow anej treści, zgazow anie przyściennie, ściana bez cech zapalnych
pojedyncze w w chłonne na terenie jamy brzusznej o zmienionej echogenicnzości, nieco niejednorodnej, w przew adze obniżonej,
pojedyncze krezkow e,sledzionow y, też w okolicy ujścia biodrow ego, zapalne przew lekle,
bez w olnego płynu na terenie jamy otrzew nej
ZABIEGI
USG jamy brzusznej
Zarejestrow ał: dr
n.WIADOMOŚCI
w et. Norbert Czubaj
DO
FUNDACJI VIVA!
25/07/2019 13:38: BADANIE
Temperatura: 38,0°C
Waga: 4,1 kg
OPIS WYWIADU
Od rana samopoczucie dobre, apetyt zachow any.
Rano zjadł śniadanie ok 8 i w szystko było w porządku - nie mlaskał, nie ślinił się, bardzeij aktyw ny - przemieszcza się po mieszkaniu.
O 12.30 podano amylactiv - po podaniu amylactivu zw ymiotow ał, Pani odczekała ok 30min i znow u podała lek - ponow nie w ymioty. Łącznie
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zw rócił w szystko co dziś zjadł.
Dziś nie dostał żadnych innych leków, bez podaży bunondolu.
Oddał mocz dw ukrotnie, od w torku bez defekacji.
OPIS BADANIA
Błony śluzow e jamy ustnej różow e, w ilgotne, crt <2s
Spojów ki lekko zaczerw ienione i rozpulchnione, bez w ypływ u przy w orkach spojów kow ych.
Krtań i tchaw ica niereaktyw ne.
Węzły chłonne podżuchw ow e pow iększone, podkolanow e bez zmian.
Jama brzuszna miękka, niebolesna, w yczuw alne znacznie pogrubiałe pętle jelit.
W prostnicy w yczuw alna niew ielka ilość uformow anego kału.
Denerw uje się przy omacyw aniu brzucha w okolicy lędźw iow ej - przy ucisku blisko kręgosłupa.
Wenflon drożny.
O 14.15 podano bunondol na błony śluzow e.
o 15.30 w staw iono miseczkę z jedzeniem - siedzi zestresow any w klatce , na razie niezainteresow any jedzeniem.
Bez w ymiotów od czasu przyw iezienia do przychodni.
ZABIEGI
kontynuacja leczenia 0,8
Kroplów ka i.v.
ZASTOSOWANE LEKI
SYNERGAL INIEKCJA / 50ML
0,2
WLEWNIK
1
Inne materiały
1
Omeprazol Mylan amp 40 mg , proszek, amp 0,2
Dawkowanie: 1mg/kg i.v.
CERENIA inj
0,4
CATOSAL / 10% INJ. 100,L
1
Sol 250 ml Ringer
1
Dawkowanie: 170 ml
NO-SPA INJ 0,04G/2ML 5 AMP.
1

ML
szt.
szt
amp
ML
ML
szt.
AMP.

ZALECENIA
- jutro w izyta kontrolna z Paputem - do ustalenia z Panią czy Paput nie zostaje u nas już od dziś, jeśli tak to proszę o dow iezienie karmy z
cielęciną .
*w dniu jutrzejszym kontynuacja płynoterapii dożylnej ,antybiotykoterapia, inne leki w g stanu
- Gabapentin jak w cześniej
- Attapectin 1 tabletka x2 dziennie doustnie w razie luźnej konsystencji kału (minimum 2h od jedzenia i innych leków doustnych)
- Bunondol 2 x dziennie na błony śluzow e jamy ustnej -> kolejne podanie dziś o 22
- sugerow ana monodieta - na razie próba z karma bazującą na cielęcinie.
- laseroterapię przekładamy do czasu, kiedy samopoczucie ulegnie popraw ie
Zarejestrow ał: lek.
et. Aleksandra FUNDACJI
Ignaczak
DO wWIADOMOŚCI
VIVA!
26/07/2019 07:45: BADANIE
Temperatura: 37,9°C
OPIS WYWIADU
Czuje się dobrze.
Nie chce za bardzo jeść w lecznicy.
Oddał uformow any kał do kuw ety. Oddał mocz.
Bez w ymiotów po nocy.
OPIS BADANIA
Węzły chłonne żuchw ow e lekko pow iększone, podkolanow e niepow iększone.
Błony śluzow e jasnoróżow e, w ilgotne. CRT <2sek.
Spojów ki jasnoróżow e.
Brzuch miekki, niew ielka tkliw ość w przodobrzuszu.
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Osłuchow o bez patologii nad drogami oddechow ymi i sercem.
ZABIEGI
kontynuacja leczenia 0,8
Kroplów ka i.v.
Pobyt DOBA 0,8
ZASTOSOWANE LEKI
SYNERGAL INIEKCJA / 50ML
0,2
WLEWNIK
1
Inne materiały
1
Omeprazol Mylan amp 40 mg , proszek, amp 0,2
Dawkowanie: 1mg/kg i.v.
Sol 250 ml Ringer
1
Dawkowanie: 170 ml
NO-SPA INJ 0,04G/2ML 5 AMP.
1
Zofran 2MG/ml AMP
1

ML
szt.
szt
amp
szt.
AMP.
ml

ZALECENIA
- Synergal 0,2 ml 1 x dziennie
- Gabapentin jak w cześniej
- Attapectin 1 tabletka x2 dziennie doustnie w razie luźnej konsystencji kału (minimum 2h od jedzenia i innych leków doustnych)
- Bunondol 2 x dziennie na błony śluzow e jamy ustnej -> kolejne podanie dziś o 22
- sugerow ana monodieta - na razie próba z karma bazującą na cielęcinie.
- laseroterapię przekładamy do czasu, kiedy samopoczucie ulegnie popraw ie
Zarejestrow ał: DO
lek. w
et. Mariola Marczak
WIADOMOŚCI
FUNDACJI VIVA!
27/07/2019 13:43: BADANIE
Temperatura: 37,6°C
OPIS WYWIADU
Czuje się bardzo dobrze, lubi głaskanie.
Apetyt zachow any, choć z trudem w chodzi mu karma Gusto (po w ymieszaniu z sosem Miamora i mokrym Gastrointestinal Low Fat zjada).
Nie oddał kału, nie w ymiotow ał, oddał mocz.
OPIS BADANIA
Błony śluzow e jasnoróżow e, w ilgotne, CRT<2s. Spojów ki różow e.
Węzły chłonne obw odow e niepow iększone.
Brzuch miękki, niebolesny.
Osłuchow o bez patologicznych szmerów sercow ych i oddechow ych.
ZABIEGI
Pobyt DOBA 0,8
kontynuacja leczenia 0,8
Kroplów ka i.v.
ZASTOSOWANE LEKI
Omeprazol Mylan amp 40 mg , proszek, amp 0,2
Dawkowanie: 1mg/kg i.v.
Sol 250 ml Ringer
1
Dawkowanie: 170 ml
SYNERGAL INIEKCJA / 50ML
0,2
WLEWNIK
1
Inne materiały
1
Zofran 2MG/ml AMP
1
Gabapentin Teva 100mg. na szt.
1

amp
szt.
ML
szt.
szt
ml
szt.
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ZALECENIA
- Synergal 0,2 ml 1 x dziennie
- Gabapentin jak w cześniej
- Attapectin 1 tabletka x2 dziennie doustnie w razie luźnej konsystencji kału (minimum 2h od jedzenia i innych leków doustnych)
- Bunondol 2 x dziennie na błony śluzow e jamy ustnej -> kolejne podanie dziś o 22
- sugerow ana monodieta - na razie próba z karma bazującą na cielęcinie.
- laseroterapię przekładamy do czasu, kiedy samopoczucie ulegnie popraw ie
Zarejestrow ał: lek.
et. Sylw ia Muraw
ska
DO wWIADOMOŚCI
FUNDACJI
VIVA!
28/07/2019 09:52: BADANIE
Temperatura: 38,2°C
OPIS WYWIADU
Czuje się dobrze.
Apetyt zmniejszony, choć interesuje się jedzeniem.
W nocy oddał sporą ilość moczu, bez defekacji.
OPIS BADANIA
Błony śluzow e różow e, w ilgotne, CRT<2s. Spojów ka oka praw ego różow a, lew ego różow a, lekko rozpulchniona.
Węzły chłonne obw odow e niepow iększone (lekko pow iększony lew y żuchw ow y).
Brzuch miękki, niew ielka tkliw ość w przodobrzuszu, w yczuw alne w prostnicy uformow ane masy kałow e.
Osłuchow o bez patologicznych szmerów sercow ych i oddechow ych.
Fałd skóry elastyczny.
ZABIEGI
Pobyt DOBA 0,8
Kontynuacja niedziela i św ięta 0,8
ZASTOSOWANE LEKI
SYNERGAL INIEKCJA / 50ML
Inne materiały

0,2
1

ML
szt

ZALECENIA
- Synergal 0,2 ml 1 x dziennie
- Gabapentin jak w cześniej
- Attapectin 1 tabletka x2 dziennie doustnie w razie luźnej konsystencji kału (minimum 2h od jedzenia i innych leków doustnych)
- Bunondol 2 x dziennie na błony śluzow e jamy ustnej
- sugerow ana monodieta - na razie próba z karma bazującą na cielęcinie.
- laseroterapię przekładamy do czasu, kiedy samopoczucie ulegnie popraw ie
Zarejestrow ał: lek.
et. Sylw ia Muraw
ska
DOwWIADOMOŚCI
FUNDACJI
VIVA!
29/07/2019 14:10: BADANIE
Temperatura: 38,1°C
Waga: 3,89 kg
OPIS WYWIADU
Samopoczucie dobre,chętnie się mizia.
Po nocy w kuw ecie bez kału.
Nie zjadł śniadania.
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OPIS BADANIA
Błony śluzow e jamy ustnej różow e, w ilgotne, crt <2s
Spojów ki lekko zaczerw ienione, w ęzły chłonne podżuchw ow e pow iększone, podkolanow e bez zmian.
Krtań i tchaw ica niereaktyw ne.
Osłuchow o bez zmian.
Jama brzuszna miękka,choć w yraźnie tkliw a .
O 13.30 podano bunondol.
ZABIEGI
Pobyt DOBA 0,8
kontynuacja leczenia 0,8
ZASTOSOWANE LEKI
SYNERGAL INIEKCJA / 50ML
Inne materiały
SYNERGAL TABL 50MG. NA SZT.
FLORA BALANCE listek

0,2
1
14
1

ML
szt
szt.
listek

ZALECENIA
- Synergal 50 mg(antybiotyk) 1 tabl co 12h -> kolejne podanie jutro rano.
- Flora balance (probiotyk) 1/2 kaps 1xdz, proszę o zachow anie min2h odstępu od podania antybiotyku.
- Jeśli samopoczucie w domu dobre, to w izyta kontrolna za tydzień w poniedziałek.
- Gabapentin jak w cześniej
- Bunondol 2 x dziennie na błony śluzow e jamy ustnej
- sugerow ana monodieta - na razie próba z karma bazującą na cielęcinie.
- laseroterapię przekładamy do czasu, kiedy samopoczucie ulegnie popraw ie
Zarejestrow ał: lek.
et. Aleksandra Ignaczak
DOwWIADOMOŚCI
FUNDACJI VIVA!
29/07/2019 20:49: BADANIE

OPIS WYWIADU
Rozmow a tel.
Paput po poł godziny od pow rotu do domu - miał znow u te same objaw y.
Chodzi na przykurczonych nogach, ciagle leży.
Po podaniu Bunondolu trochę lepiej.
Jeśli będzie popraw a Pani jutro przyjdzie po Bunondol (ew . receptę)
W środę w izyta u dr Kłucjasz.
Zarejestrow ał: DO
lek. w
et. Mariola Marczak
WIADOMOŚCI
FUNDACJI VIVA!
31/07/2019 11:40: WIZYTA

ZABIEGI
Wydanie recepty
Bunondol 5amp.
ZASTOSOWANE LEKI
Inne materiały
insulinówki

1

szt

ZALECENIA
- Bunondol 0,15ml (6 kreseczek w strzykaw ce insulinow ej) na błony śluzow e jamy ustnej 2 x dziennie doraźnie
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Zarejestrow ał: lek.
et. Sylw ia Muraw
ska
DOwWIADOMOŚCI
FUNDACJI
VIVA!
05/08/2019 19:56: BADANIE
Temperatura: 38,7°C
Waga: 4,07 kg
OPIS WYWIADU
W sobotę w ieczorem rozluźniony kał, potem bez defekacji.
Ale przed sobotą now a karma.
Doraźnie bunondol po objaw y bólow e z grzbietu, złe chodzeniem.
Dobry apetyt.
Niestety do ortopedy zapisany dopiero na 13 sierpnia.
OPIS BADANIA
Odw odnienie około 7%.
Różow e spojów ki.
Osad nazębny.
Miękki brzuch, w okalizacja w trakcie badania ale niezależnie od miejsca omacyw ania brzucha łapek - praw dopodobnie ze zdenerw ow ania.
Ew identnie manifestuje objaw y bólow e kręgosłupa odcinka lędźw iow o-krzyżow o.
Diagnoza: zapalenie trzustki, bolesność kręgosłuoa
ZABIEGI
kontynuacja leczenia 0,8
Kroplów ka sc w czasie w izyty
ZASTOSOWANE LEKI
Inne materiały
SYNERGAL TABL 50MG. NA SZT.
Sol 250 ml NaCl
Dawkowanie: 150
Vit. B12

1
14
1

szt
szt.
szt.

1

amp

ZALECENIA
- nadal antybiotyk synergal 50 mg 1 tabl. co 12 godzin
- raz dziennie fortiflora
- co drugi dzień 150 ml NaCL podskórnie (śr., pt. i niedz/pon.)
- gabapentin jak w cześniej
- bunondol przy objaw ach bólow ych
- amylactiv
- w stępnie za 3 tygodnie usg jamy brzusznej na czczo
Zarejestrow ał: DO
spec.
chorób psów iFUNDACJI
kotów MariaVIVA!
Kłucjasz
WIADOMOŚCI

Podpis lekarza weterynarii

