
Anim al Center Zofia Gaińska

ul. Zamiany 12

02-786 Warszaw a

WłaścicielZwierzę

Fundacja Międzynarodowy Ruch Na Rzecz Zwierzat 
Viva!
Kawęczyńska 16 lok 39

Gatunek:
Rasa:

Kot
europejski krótkowłosy

Wiek:
Płeć:

tygodni: 6
samica

Historia wizyt

Wsuwka

Oznakowanie:

224141812Telefon:

:

Maść: czarno-biała
Lekarz prowadzący: Zofia Gaińska

E-mail: biuro@animal-center.pl

03-772 Warszawa

22/05/2017 11:41: Badanie

Temperatura: 38,8°C
Waga: 0,55 kg
Opis wywiadu: U Pani od soboty 
Podobno od urodzenia niedowład kończyn miednicznych 
W lecznicy w Mińsku podano Rapidekson oraz Nivalin  (opis w pliku Multimedia)
Mocz  i kał oddaje bezwiednie 
Opis badania:
Świadomość zachowana , niedowład kończyn miednicznych 
Błony śluzowe różowe,  czas kapilarny 1,5 sek,  kanały słuchowe bez zmian, węzły chłonne żuchwowe i 

podkolanowe w normie , osłuchowo bez zmian , brzuch miękki, niebolesny , pęcherz moczowy mienie wypełniony
Brak czucia bólu głębokiego w kończynach miednicznych 

Test bibułowy dodatni
Zabiegi
    Wizyta bezdomne ZzM 
  Pobranie krwi fundacja 
  Snap Combo Plus (felv/Fiv) 0,75 
   WYNIK NEGATYWNY
Zastosowane leki
  Fiprex oprysk 2 oprysk
  Inne materiały 1 szt

Zalecenia:
- w dniu jutrzejszym konsultacja neurologiczna 

-manualne opróżnianie pęcherz moczowego 3 xdz 

-dalsze zalecenia w zależności od samopoczucia Florki 
Zarejestrował: lek. wet. Agnieszka Zielonka

22/05/2017 12:14: Badanie

Opis badania:
badanie RTG kręgosłupa lędźwiowego w dwóch projekcjach - bocznej oraz VD

Nieprawidłowa liczba kręgów budujących odcinek lędźwiowy - 6, z jednoczesną obecnością półkręgu i cechami jego 
zwichnięcia. Przemieszczenie półkręgu powoduje silne załamanie osi kanału kręgowego.

Wada rozwojowa z możliwym urazem?
Zabiegi
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  Rtg bezdomne 2 
Zarejestrował: lek.wet. Norbert Czubaj

23/05/2017 11:39: -

Zabiegi
  Royal 90 
   Weaning
Zarejestrował: Animal Center

23/05/2017 18:22: Badanie

Opis badania:
Badanie neurologiczne:
Świadomość zachowana, prawidłowa
Porażenie kończyn miednicznych
Czucie w kp zachowane, w km osłabione, w ogonie osłabione (nie lokalizuje źródła bólu). Odruch z mięśnia skórnego 

zachowany do L1 dalej brak.
Reakcje posturalne w kończynach piersiowych obecne, prawidłowe. K.m.l. przy taczkowaniu znacznie osłabione 

(trochę poprawiał) kmp. brak, przy krawędzi stołu tak samo.
Korektura w kp prawidłowa w km zachowana (prawdopodobnie odruch rdzeniowy). 
Odruchy rdzeniowe osłabione, nieco silniejsze po stronie lewej.
Lokalizacja zmiany: GMN kończyn miednicznych. Na RTG widoczne 6 kręgów lędźwiowych L3 hemivertebra z 

cechami niestabilności.
Zalecenia:
Do rozważenia wykonanie CT i odbarczenie rdzenia kręgowego - ze względu na zachowane czucie głębokie, wiek i 

objawy istnieje możliwość wykształcenia chodu fizjologicznego. W innym przypadku dobre rokowanie co do 
wyćwiczenia chodu rdzeniowego.

Zabiegi
    Konsultacja Neurologiczna 0,7 
Zarejestrował: lek. wet. Jacek  Sobczyński

23/05/2017 18:41: Badanie

Opis wywiadu: Samopoczucie bardzo dobre, apetyt w normie
Opis badania:
błony śluzowe różowe, osłuchowo bez nieprawidłowości, brzuch wzdęty, niebolesny, jelita zgazowane
Zabiegi
  Pobyt doba bezdomne 
 
Zalecenia:
- wyciskanie pęcherza 3 razy dziennie

- badanie kału parazytologiczne flotacja + gardia

- badania krwi profil przesiewowy

- do rozważenia wykonanie CT i odbarczenie rdzenia kręgowego 
Zarejestrował: lek.wet. Karolina Papakul

24/05/2017 09:34: Badanie

Temperatura: 38,1°C
Opis wywiadu: Florka czuje się dobrze, kał oddaje prawidłowo.
Apetyt zachowany.
Staje się coraz bardziej zabawowa i psotna.
Opis badania:
Błony śluzowe jamy ustnej bladoróżowe ,wilgotne, połyskliwe, czas kapilarny 1s. Widoczne wykształcające się 

prawidłowo uzębienie mleczne.
Spojówki bladoróżowe, węzły chłonne obwodowe bez zmian.
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Jama brzuszna wzdęta,jelita zgazowanie.
Osłuchowo brak zmian na drogami oddechowymi i sercem.

badanie krwi przesunięte na jutro, pobrano I próbkę kału do badania .
Zabiegi
  Pobyt doba bezdomne 
Zastosowane leki
  Inne materiały 1 szt
  Bioimmunex felis 40 kaps 1 szt.
 
Zalecenia:
- Lizyna i bioimmunex 1 raz dziennie.

- Kontynuacja zbiórki kału do badania parazytologicznego (flotacja + giargia)

- jutro badanie krwi (profil przesiewowy)

- wyciskanie pęcherza 3 razy dziennie

- do rozważenie wykonanie CT i odbarczenie rdzenia kręgowego.
Zarejestrował: lek. wet. Aleksandra Ignaczak

25/05/2017 09:19: Badanie

Opis wywiadu: samopoczucie bardzo dobre, apetyt zachowany,
kał oddała
chętnie się bawi, aktywna 
Opis badania:
błony śluzowe rózowe, wilgotne, czas kapilarny w normie,
spojówki nieznacznie rozpulchnione, bladorózowe, bez wypływu z oczu,
węzły chłonne obwodowe niepowiększone,
kanały słuchowe czyste,
osłuchowo mruczenie,
powiększony obrys jamy brzusznej, wyczuwalne wzdęte, zgazowane pętle jelit
Zabiegi
  Pobyt doba bezdomne 
  Pobranie krwi fundacja 
Zastosowane leki
  Inne materiały 1 szt
  Bioimmunex felis 40 kaps 1 szt.
 
Zalecenia:
- koniec zbiórki kału 

- czekamy na wyniki badania przesiewowego krwi

- stymulacja odporności nadal- Bioimmunex/ Lizyna

- manualne opróżnianie pęcherza 3 razy dziennie 

- do rozważenia wykonanie tomografii komputerowej/ odbarczenie rdzenia kręgowego 
Zarejestrował: lek. wet. Anna Misiak

25/05/2017 09:23: -

Zabiegi
  Vetlab - profil dla fundacji 
  Kał pasożyty 
Zastosowane leki
  Snap IDEXX giardia  1 szt.
   WYNIK NEGATYWNY!!!
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Zarejestrował: AA Laboratorium

26/05/2017 16:32: Badanie

Waga: 0,65 kg
Opis wywiadu: Samopoczucie dobre, apetyt w normie. 
W badaniach krwi hiperkaliemia - do ew. kontroli przed znieczuleniem.
Opis badania:
błony śluzowe różowe, ww chłonne żuchwowe niepowiększone, osłuchowo bez zmian, brzuch miękki, niebolesny, 

kanały słuchowe czyste
Zabiegi
  Pobyt doba bezdomne 
Zastosowane leki
  Inne materiały 1 szt
  Bioimmunex felis 40 kaps 1 szt.
 
Zalecenia:
- czekamy na wyniki badań kału
 
- stymulacja odporności nadal- Bioimmunex/ Lizyna 
 
- manualne opróżnianie pęcherza 3 razy dziennie  
 
- do rozważenia wykonanie tomografii komputerowej/ odbarczenie rdzenia kręgowego  - mniej więcej po ukończeniu 6 

tygodnia życia może zostać znieczulona 

Zarejestrował: lek.wet. Karolina Papakul

27/05/2017 17:06: Badanie

Opis badania:
Błony śluzowe różowe,  czas kapilarny 1,5 sek,  kanały słuchowe bez zmian, węzły chłonne żuchwowe i 

podkolanowe w normie , osłuchowo bez zmian , brzuch miękki, niebolesny , pęcherz moczowy łatwy w opróżnianiu
Zabiegi
  Pobyt doba bezdomne 
Zastosowane leki
  Inne materiały 1 szt
  Bioimmunex felis 40 kaps 1 szt.
Zarejestrował: lek. wet. Agnieszka Zielonka

28/05/2017 13:26: Badanie

Opis wywiadu: dużo się bawi
ma apetyt
opróżniono pęcherz moczowy
Zabiegi
  Pobyt doba bezdomne 
Zastosowane leki
  Inne materiały 1 szt
  Bioimmunex felis 40 kaps 1 szt.
Zarejestrował: lek.wet. Norbert Czubaj

29/05/2017 13:57: Badanie

Temperatura: 38,4°C
Opis wywiadu: Samopoczucie świetne, apetyt zachowany.
Kał oddaje prawidłowo.
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Opis badania:
Błony śluzowe jamy ustnej różowe, wilgotne, połyskliwe, czas kapilarny 1s.
Spojówki bladoróżowe. Węzły chłonne obwodowe bez zmian.
Osłuchowo bez nieprawidłowości.
Jama brzuszna miękka, niebolesna.
Zabiegi
  Pobyt doba bezdomne 
Zastosowane leki
  Inne materiały 1 szt
  Bioimmunex felis 40 kaps 1 szt.
 
Zalecenia:
- czekamy na wyniki badań kału
 
- stymulacja odporności nadal- Bioimmunex/ Lizyna 
 
- manualne opróżnianie pęcherza 3 razy dziennie  
 
- do rozważenia wykonanie tomografii komputerowej/ odbarczenie rdzenia kręgowego  - mniej więcej po ukończeniu 6 

tygodnia życia może zostać znieczulona 
Zarejestrował: lek. wet. Aleksandra Ignaczak

30/05/2017 10:28: Badanie

Temperatura: 37,7°C
Opis wywiadu: Samopoczucie b. dobre.
Apetyt zachowany.
Kał i mocz oddaje prawidłowo.
Opis badania:
Błony śluzowe jamy ustnej różowe, wilgotne, połyskliwe, czas kapilarny 1s.
Spojówki bladoróżowe, węzły chłonne obwodowe bez zmian.
Osłuchowo bez nieprawidłowości.
Jama brzuszna miękka, niebolesna.
Zabiegi
  Pobyt doba bezdomne 
Zastosowane leki
  Inne materiały 1 szt
  Bioimmunex felis 40 kaps 1 szt.
 
Zalecenia:
- czekamy na wyniki badań kału
 
- stymulacja odporności nadal- Bioimmunex/ Lizyna 
 
- manualne opróżnianie pęcherza 3 razy dziennie  
 
- do rozważenia wykonanie tomografii komputerowej/ odbarczenie rdzenia kręgowego  - mniej więcej po ukończeniu 6 

tygodnia życia może zostać znieczulona 
Zarejestrował: lek. wet. Aleksandra Ignaczak

30/05/2017 20:10: Badanie

Waga: 0,75 kg
Opis wywiadu: tel; W poniedziałek badanie TK na Bemowie. 

badania kału ujemne
Zabiegi
  DOBRY START pakiet 2. 
Zastosowane leki
  MILBEMAX TABL. DLA MAŁYCH KOTÓW 1 tabl
Zarejestrował: lek.wet. Karolina Papakul

Strona 5



31/05/2017 09:55: Badanie

Opis wywiadu: Samopoczucie dobre, apetyt duży. 
Kał zwarty, pęcherz opróżniany 3 razy dziennie.

Opis badania:
błony śluzowe różowe, ww chlonne żuchwowe w normie, brzuch miękki, niebolesny, kanały słuchowe czyste, 
świadomość zachowana, porusza się z dużym niedowładem, korektura kk miednicznych w normie, test z krawędzią 

stołu w normie w obu kk miednicznych, czucie osłabione w kml - moim zdaniem poprawa w stosunku do stanu, 
kiedy Florka przyjechała

Zabiegi
  Pobyt doba bezdomne 
Zastosowane leki
  Inne materiały 1 szt
  Bioimmunex felis 40 kaps 1 szt.
 
Zalecenia:
- stymulacja odporności nadal- Bioimmunex/ Lizyna  
  
- manualne opróżnianie pęcherza 3 razy dziennie   

- poniedziałek - TK na Bemowie 

- po badaniu TK decyzja o terminie zabiegu stabilizacji 

- w dalszej kolejności ustalenie profilatyki 
Zarejestrował: lek.wet. Karolina Papakul

Podpis lekarza weterynarii


