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Karta informacyjna leczenia
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Lekarz prowadzący: RECEPCJA Justyna Skórska

E-mail: lecznica.natolin@gmail.com
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04/03/2020 22:34: BADANIE

OPIS BADANIA

Bł. śluzow e różow e, w ilgotne, CRT 1,5 sek, osłuchow o brak szmerów  sercow ych, szmery oddechow e praw idłow e, tętno zgodne z rytmem
serca, dobrze w yczuw alne, ok. 100/min.

premedykacja: dexdomitor, comfortan, ketamina
indukcja znieczulenia: propofol, 
intubacja rurką dotchaw iczą
preoksygenacja
podtrzymanie znieczulenia: znieczulenie w ziew ne izof luranow e
analgezja przedoperacyjna: melovem, 
analgezja śródoperacyjna: fentanyl  CRI
analgezja pooperacyjna: bunondol

Przebieg znieczulenia rutynow y płynoterapia krystaloidy 5 ml/kg/h. Parametry życiow e podczas znieczulenia w  zakresie norm. Dogrzew anie
pacjenta w  trakcie i po zabiegu. 
Wybudzanie spontaniczne.

ZABIEGI

OSTEOSYNTEZA S 
Złamanie skośne trzonu kosci udowej. Osteosynteza prawej kości udowej. 
Do zabiegu zastosowano płytę AO w systemie 2.0 mocowaną 5 wkrętami i potrójny cerklarz drutem ortopedycznym 0,6 mm.

ZASTOSOWANE LEKI

Dexdomitor 0,5mg/ml 0,1 ml
COMFORTAN  10 MG/ML 10 ML 0,1 ml
Bioketan 10% 0,1 ml
Melovem 100ml 0,1 ml
Sposób podania: Injekcja podskórna
Synulox  inj. /100 ML, inj. 0,2 ml
Sposób podania: Injekcja podskórna
GABAPENTIN TEVA 100MG KAPS. 100SZT. 0,1 OP
Antisedan  0,1 ml
Inj. Solutio Ringeri 500ML 1 sztuka
KOŁNIERZ POOPERACYJNY 7,5 cm 1 sztuka

ZALECENIA

- zw ierzę po zabiegu pow inno przebyw ać w  cichym, spokojnym miejscu najlepiej na poziomie podłogi 
- pierw szy posiłek w skazany jest dopiero na drugi dzień po zabiegu 
- pić może 2h po zabiegu, początkow o w oda jedynie na dnie miski 
- zw ierzę po zabiegu może chw iejnie chodzić i w okalizow ać - jest to spow odow ane lekami podaw anymi podczas znieczulenia 
- proszę o znaczne ograniczenie aktyw ności ruchow ej przez najbliższe kilka dni 
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Historia wizyt

- ochrona rany w  postaci kołnierza lub ubranka do zdjęcia szw ów  (10 dni, decyzja lekarza) 
- prosimy o niepodaw anie żadnych leków  przeciw bólow ych bez konsultacji z lekarzem (z w yjątkiem tych w ydanych przez lekarza) 
- prosimy nie zapominać o koniecznych w izytach kontrolnych zaleconych przez lekarza  
- w  razie jakichkolw iek pytań lub pojaw ienia się niepokojących objaw ów  prosimy o pilny kontakt z lecznicą 
 
ANALGEZJA POOPERACYJNA 
- bunondol 0,1 ml na śluzów ki co 6h (4, 10, 16, 22), przez 2 doby od zabiegu 
- meloksykam 7-8 dni 1x dziennie  
- gabapentyna 1/2 kaps 2x dziennie  (kapsułkę nalezy otw orzyć i połow ę zaw artości kapsułki podać do pyska) 
 
- antybiotykoterapia do 5 dni po zabiegu  
 
Po 5 tygodniach kontrolne zdjęcie RTG. Zabieg usunięcia w szczepów  po około 10 tygodniach po zabiegu.  

Zarejestrow ała: Lekarz w eterynarii Agnieszka Panek
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ZABIEGI

Wizyta kolejna-ciąg dalszy leczenia 
C.d. stan dobry - mało pije i zjadała- obarcza operowaną kończynę, niewielki obrzęk 
 Kolejne wizyty do poniedziałku włącznie,
Wizyty  i dalsze postępowanie rozliczone .

ZASTOSOWANE LEKI

Synulox  inj. /100 ML, inj. 0,1 ml
Sposób podania: Injekcja podskórna
Dawkowanie: do ponie działku włącznie .
Melovem 100ml 0,05 ml
Sposób podania: Injekcja podskórna
Dawkowanie: do poniedziałku włlllącznie .

Zarejestrow ał: Lekarz w eterynarii Tomasz Formiński

Podpis lekarza weterynarii
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