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11/05/2018 21:25: Badanie

OPIS WYWIADU

Dziś pierw szy raz napady drgaw kow e z niecałkow itą utratą przytomności, pierw szy o godzinie 18:20, w  trakcie ataku pies otw ierał szeroko
oczy i głęboko oddychał, pomiędzy atakami całkow ita utrata przytomności, nie oddał ani kału ani moczu. Każdy z ataków  trw ał około 30-40
sekund. Do godziny 21:00 około 7 ataków . Ostatni posiłek jadł rano, jednak ma stały dostęp do karmy w ięc nie do końca w iadomo.
Pies nie ma dostępu do żadnych trucizn ani naw ozów , mieszka w  kojcu, dziś rano jadł sw oje standardow e jedzenie. Około miesiąc temu
babeszjoza potw ierdzona w  gabinecie w eterynaryjnym, nie w ykonano badań biochemicznych krw i, dostał dw ie kroplów ki dożylne, nie
kontynuow ano leczenia ze w zględu na charakter psa.
Wcześniej nie w ykazyw ał żadnych niepokojących objaw ów .
Jest psem adoptow anym, w łaściciele nie znają jego w cześniejszych losów . W schronisku nie miał żadnych ataków . W schronisku
przechodził silne zapalenie płuc.
Jest zaszczepiony przeciw ko w ściekliźnie i chorobom w irusow ym.
Pies jest na co dzień agresyw ny.

Pies przyw ieziony nieprzytomny, mokry - w łaścicielka schładzała psa polew ając go w odą.

OPIS BADANIA

Pies nieprzytomny, rogów ka reakcyjna, błony śluzow e, ciemnoróżow e, w ilgotne, CRT 1,5 sek, osłuchow o tony serca bez uchw ytnych
zmian, pola płuc bez uchw ytnych zmian, w w  chłonne dostępne do badania niepow iększone, temperatura na w ejściu 37,6 stopni C. 12
odd/min, HR 104/min.

21:08 Glukoza mierzona glukometrem w  gabinecie 78 mg%.
21:10 Założono w kłucie dożylne, pobrano krew  na szeroki prof il z jonogramem, podłączono Płyn Ringera VTBI 600 ml w  tempie 400 ml/h. Pies
w  masce tlenow ej.
21:40 kolejny atak(nr 8), w  trakcie ataku opistotonus, ruchy pływ ackie. Podano propofol 4,5 ml i.v., atak ustąpił po 15 sekundach, źrenica
reaktyw na. Rezygnuję z podania diazepamu ze w zględu na brak informacji dot. w ątroby.
22:00 temp. 37,5
22:20 pies po ataku nie odzyskuje przytomności, odruch rogów kow y zachow any, gałki oczne zrolow ane. Pojedyncze ruchykończyn,
praw dopodobnie pływ ackie.
Oddechy/min bez zmian, HR 128/min.
22:25 podano 1ml propofolu i.v. Przygotow anie psa do w yjazdu do lecznicy całodobow ej na nocny monitoring i w yciszenie w  razie kolejnych
ataków .
22:40 temp na w yjściu 37,4 stopni C. Pies nadal nieprzytomny, odruch rogów kow y obecny, strzyże uszami po zaw ołaniu. Oddechy i HR bez
zmian.

Wraz z w ypisem załączam badania krw i, oznaczenia hormonów  tarczycy będą dopiero jutro. Proszę o kontakt w  tej spraw ie z lecznicą.

ZABIEGI

Wizyta pierw sza 
TLENOTERAPIA  
Założenie venf lonu 
Pobranie krw i  
Badanie krw i 125 
  przesiew duży + T4 + fT4
Kroplów ka iv-01 
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Historia wizyt

ZASTOSOWANE LEKI

Propofol-Lipuro 10mg/1ml 5,5 ml

ZALECENIA

- nocny monitoring w  lecznicy całodobow ej 
- diagnostyka w  celu w ykluczenia zaburzeń kardiologicznych oraz pełne badanie neurologiczne po odzyskaniu przez psa przytomności 
- czekamy na w ynik oznaczenia hormonów  tarczycow ych

Lekarz: Lekarz w et.Dr Joanna Pragacz

Podpis lekarza weterynarii


