Przychodnia We te rynaryjna "De vaVe t"
le k .w e t. Jus tyna Kow alczyk
ul.Warszaw ska 178
05-300
Mińsk Mazow iecki
Telefon:
531311555
E-mail: devavet@devavet.pl

Zwierzę
Anyż
Gatunek: Kot
Rasa: Mieszaniec
Płeć:
samiec
Wiek: 1 rok
Oznakowanie:
Maść: czarna

Właściciel
Fundacja Międzynarodowy Ruch Na Rzecz Zwierz
RODO
ul. Kawęczyńska 16 Lok 39
03-772 Warszawa

Lekarz prowadzący: lek. wet. Justyna Kowalczyk-Sekular

Karta informacyjna wizyty
03/01/2020 12:18: BADANIE I DIAGNOSTYKA
Temperatura: 35,4°C
Waga: 3,3 kg
OPIS WYWIADU
znaleziony na ulicy, został już zbadany przez innego lekarza w eterynarii, dostał: rapidexon, sedator, betamox, catosal
OPIS BADANIA
kot przyw ieziony znieczulony, św iadomość obniżona, pełne badanie kliniczne, w tym neurologiczne niemożliw e
błony śluzow e blade, w ilgotne, zimne, spojów ki rozpulchnione, ułamany kieł szczęki po stronie lew ej, przy nosie zaschnięta krew, otarcia na
żuchw ie, na głow ie po praw ej stronie przełysienie i strup, duszność w dechow a, osłuchow o płuca czyste, bradykardia, brzuch miękki,
niebolesny, pęcherz moczow y niew yczuw alny, jelita zgazow ane, niew ielka ilość kału w prostnicy w yczuw alna przez pow łoki brzuszne,
bolesność kręgosłupa w odcinku krzyżow o-lędźw iow ym, czucie bólu w KM zachow ane, ruchomość ogona zachow ana, kot reaguje
bólow o także przy omacyw aniu KP, w okolicy zadu zaschnięta krew, ale brak w idocznych ran (sierści nie w ygolono), w okół odbytu
zasinienie, na termometrze ślady śluzu, brak krw i
kot nie jest kastrow any, nie ma czipa
ujemne w yniki testów FeLV i FIV
podano lek przeciw bólow y, pow oli kroplów kę dożylnie, zastosow ano dogrzew anie
kot zostanie przew ieziony do lecznicy całodobow ej
w przychodni nie oddał moczu
Diagnoza: w ieloodłamow e złamanie miednicy po w ypadku
Wykonano badania diagnostyczne.
ZABIEGI
Wizyta
RTG
RTG 1 3
Morfologia
Wlew dożylny
ZASTOSOWANE LEKI
Płyn Ringera 250ml
0,3
szt
Duphalyte 500 ml
3
ml
Venflon żółty
1
SZT
Propofol 1% w lew dożylny 5ampułek 20ml
2
ml
Dawkowanie: podano 0,5 ml podczas wykonywania zdjęć RTG, resztę zutylizowano
Tolfine inj. 100ml
0,35
ml
Przedłużacz do w lew ników/pomp
1
SZT.
Test FIV/FeLV Vetexpert
1
szt
Zarejestrow ała: RODO
lek.w et Marta Dobrzyńska
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