
Anim al Center Zofia Gaińska

ul. Zamiany 12
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WłaścicielZwierzę

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

Gatunek:
Rasa:

Kot
europejski krótkowłosy

Wiek:
Płeć:

8 miesięcy
samiec

Historia wizyt

Melonik ZZ Mińska

Oznakowanie:

224141812Telefon:

Telefon:

Maść: czarno biały
Lekarz prowadzący: Zofia Gaińska

E-mail: biuro@animal-center.pl

790817818, 691 378 288
03-772 Warszawa

14/03/2017 16:34: Badanie

Opis wywiadu: Kot od jakiegoś czasu ma kłopoty ma sztywny chód na kk miednicznych, ale nie zawsze czasami 
normalnie chodzi, poza tym przykry zapach z pyszczka ale zmienia zęby. 

W lecznicy w badaniu w ruchu kot nie kule porusza się raczej normalnie. 
Brak bolesności stawów, ruchomość w stawach w kk miednicznych prawidłowa, bolą go kości długie szczególnie 

kość udowa lewa.
RTG-wysycenie kości długich prawidłowe
Proszę o badanie krwi na czczo zestaw rozszerzony z jonogram i kontrolę tel za tydzień
Zabiegi
    Kons. ortopedyczna 0,7 
  Rtg bezdomne 
Zarejestrował: lek.wet. Juliusz  Lipiński

30/05/2017 20:05: Badanie

Opis wywiadu: Kot ze zdiagnozowanym zapaleniem mózgu od tygodnia na lekach:
Mannitol 2g /kg x 2 dz.
Encortolon 5 mg 1/4 tabl x 2 dz.
Klindamycyna i.v. 11mg/kg x 2 dz.
nawadnianie
Opis badania:
Stan ogólny stabilny, bez poprawy i bez pogorszenia.

Dzisiaj w trakcie wizyty pogorszenie stanu.
Opistotonus, silne drapanie okolicy szyi. Otępienie, słaby oczopląs fizjologiczny. Wokalizacja.
Podejrzewam cechy znacznego wzrostu ciśnienia śródczaszkowego.

Ze względu na pogorszenie:
- zmnieniam wenflon
- podaję Mannitol 20 ml i.v. w ciągu 20 minut
- Furosemid 0,4 ml
- Relanium 0,3 ml
- torbugesic 0,03 ml
- NaCl + G 30 ml
- dexaven 0,15 ml

Cukier na glukometrze 128 mg%, temp. 38,4, oddech przyśpieszony, osłuchowo bez zmian, na USG brak cech płynu 
w kl. piersiowej. 
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Zalecenia:
- prosze o hospitalizację. 
- prosze o podawanie Mannitolu w dawce 20 ml (20%) co 8h, kolejne podanie ok. 3.00
- Encortolon 5 mg 1/2 tabl x 2 dz. lub gdyby nie chciał jeść Dexaven 0,2 ml x 1 dz. 
- Klinidamycyna i.v. 11 mg/kg x 2 dz
- prosze rano o pobranie krwi na toxoplasmose p/ciała
- prosze o wdrożenie po przyjęciu Biotraksonu w dawce 40 mg x 2 dz. 
- w razie konieczności uspokojenie najlepiej Midanium + Trobugesic wg. efektu lub propofol.
- właściwe nawodnienie. 
- karmienie.
- ew. RTG kl. piersiowej w celu wykluczenia zmian obrzekowych i płynu.
Zabiegi
    W  Neuro. kontynuacja 
Zastosowane leki
  WENFLON ŻÓŁTY 1 szt.
  WLEWNIK 1 szt.
  Sol 250 ml NaCl:GLUKOZA 1:1 1 szt.
  Mannitol 20% inj. 250ml/szkło/ 20 szt.
  FUROSEMIDUM INJ.10MG/1ML 2ML 5 SZT. 1 OP.
  TORBUGESIC / 10 ML INJ. 0,05 1 ml
  Relanium inj. 0,01g/2ml 1 amp
  Dexaven 4mg/1ml inj. 10szt 1 szt.
  Inne materiały 1 szt
Zarejestrował: lek. wet. Jacek  Sobczyński

Podpis lekarza weterynarii


