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Karta informacyjna wizyty
24/01/2020 13:13: BADANIE
OPIS WYWIADU
12 stycznia - kulawizna na prawą kończynę miedniczną.
Podskoczyła do pieska i zaczęła utykać.
Po lekach Rheumocam - brak ew poprawy
Diagnoza - zewanie wie zad la krzy zowego rpzedniego stawu kolanowego prawego
OPIS BADANIA
W ruchu kulawizna II/III stopnia n k miedniczną PRAWĄ, lekka sztywność k miednicznych.
Postawa prawidłowa, masa mięśniowa nieznacznie podwyższona, kondycja mięśni - mierna / początki uogólnionej
atrofii? okolice staów biodrowych o powikeszonym obrysie, dośćstroma pozycja k miednicznych.
* kregosłup - z przeczulicą w odcinku piersiowym i lędźwiowym - bardziej wyrażona po stronie lewej lędźwiowej
* k. piersiowe - stawy barkowe o prawidłowym ROM, stawy łokciowe obustronnie o pełnym ROm ale z wyczuwalną
krepitacją obustronnie symetryczną - początkowe objawy zwyrodnień?, stawy nadgarstkowe i autopodium prawidłowe
* k. miedniczne - stawy biodrowe obustronnie o nieznacznie ograniczonym ROM ale z bolesności i krepitacją
podczas odwodzenia, staw kolanowy prawy o znacznej niestabilności - zerwanie więzadła krzyżowego przedniego ew
więzadeł?, lewy prawidłowy, autopdoium b.z.
* inne: na szyi wielkości 3mm wyrośl skórna
- na lewej stronie nasady szyi - kaszak z częściowo wynicowaną torebką kaszaka dość płaski trudna ocena jego
wielkości - owtór około 7mm elipsoidalny
- u nasady ogona wielkości około 3cm kaszak - opróżniono, okolicę wygolono zdezynfekowano i zdeponowano jodynę
Diagnoza:
* pełne zerwanie więzadła krzyżowego przedniego (do ew weryfikacji tylnego?)
ZABIEGI
kont Ortoped. kontynuacja 1,2
ZALECENIA
* RUCH - ograniczamy na potrzeby fizjologiczne
* SUPLEMENTY - chondroprotektory różne co jakiś czas zmieniając Game Dog Aniflexi plus, Aniflexi HA, Flexadine
Advanced
* szykujemy się do zabiegu stabilizacji stawu kolanowego prawego - pełne zerwanie więzadła krzyżowego przedniego
- metoda z wyboru TPLO ew. do rozważenia stabilizacja zewnętrzna (pies dość statyczny)
- wcześniej wyniki krwi ew echo serca (w zal. od zaleceń lek prowadzącego)
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- podczas zabiegu wskazane (kontrolne zdjęcie rtg stawów biodrowych + oczywiście obligatoryjnie staw kolanowy)
- decyzja o ew. artrocentezie stawów biodrowych - inj. Noltrex-u . kwasu hialuronowego? (do decyzji po zdjęcia
RTG)
* inne:
- 2 razy dziennie jodyna do kieszeni kaszaków i w ich okolicę
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