
Przychodnia Weterynaryjna BIAŁOBRZESKA
    ul. Częstochowska 20 

    02-344

Godziny  pracy: poniedziałek-piątek 8.00-22.00

                      sobota-niedziela 10.00-16.00

Warszawa

Właściciel Zwierzę

Stokowska Ewa

ul. Magellana 11 M.39 Gatunek:
Rasa:

pies
West Highland White Terrier

Wiek:
Płeć:

14 lat i 9 miesięcy
samica

Karta informacyjna wizyty

Tina

Oznakowanie:

22 824 29 46Telefon:

Telefon:

Maść: biała+łata

E-mail: bialobrzeska@o2.pl     www.bialobrzeska.waw.pl

501 694 266

02-777 Warszawa

12/08/2019 18:30: BADANIE

OPIS BADANIA
* przy wadze 9,7 kg = 0,46 m2 
* schemat LOPP dla suczki  

- Vincristin 0,23 mg dożylnie - w dniach d 0, 14, 28 ...; wymaga wstrzyknięcia dożylnego (możemy to zrobić w piątek najbliższy
9.08.), zazwyczaj bez większych problemów po podaniu leku, jednocześnie nawodnienie i leki przeciwwymiotne    

- Cecenu/lomustyna 25 mg doustnie - w dniu 1; zlecono podzielenie kapsułki 40 mg na kapsułki 25 mg i 15 mg; PODAĆ
KAPSUŁKĘ 25 mg - DO PODANIA WE WTOREK PRZED POŁUDNIEM W KAWAŁKU JEDZENIA LUB DO GARDŁA; PO
PODANIU KAPSUŁKI LEKKO TŁUSTY POSIŁEK   
- lek może powodować rzadko supresję szpiku kostnego i u 6% pacjentów uszkodzenia wątroby 
- między 2 a 10 dniem od podania lomustyny  mierzenie temperatury; powinna być <39; w razie wyższej temperatury
koniecznie badanie morfologii krwi
- ponieważ przy pierwszym podaniu leku musimy ocenić wpływ na szpik kostny, dlatego wskazane jest dodanie jeszcze
antybiotyku Calavaseptin/Synulox 250 mg - 2*dziennie 1/2 tabletki podawane od 3 dnia do 10 dnia od podaniu Lomustyny; lek
weterynaryjny do kupienia w lecznicy     

- Natulan/prokarbazyna 25 mg  doustnie w dniach 2-12; CZYLI PRZEZ 10 DNI 1 KAPSUŁKA DZIENNIE PRZED POŁUDNIEM;
zlecono podzielenie kapsułek 50 mg na kapsułki 25 mg; ZACZYNAMY POJUTRZE

- Encortolon 10 mg dziennie doustnie w dniach 0-13; na ten lek będzie recepta; 2 TABLETKI RANO CODZIENNIE PRZEZ 14
DNI  

* cykl powtarzany jest co 28 dni
* ponieważ wszystkie powyższe leki przeznaczone są dla psów, konieczne jest podzielenie ich w specjalnej aptece
* po tygodniu proszę o badanie morfologiczne krwi
* po 2 tygodniach spotkanie celem podania następnej dawki winkrystyny 
 
ZALECENIA 
* Controloc 20 mg - 1/2 tabletki 1*dziennie rano 
* na noc Ulgastran 5 ml 1*dziennie z boku pyszczka strzykawką 
* Kasivan, Arthrovet i Hepatiale forte jak dotychczas
Diagnoza: zalecenia LOPP

Zarejestrował: Dr n. wet. Dariusz  Jagielski

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)

Strona 1

DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!



Historia wizyt

* 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 
* 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


