
Przychodnia Weterynaryjna BIAŁOBRZESKA

    ul. Częstochow ska 20 

    02-344

Godziny  pracy: poniedziałek-piątek 8.00-22.00

                      sobota-niedziela 10.00-16.00

Warszaw a

Właściciel Zwierzę
Kozłowska Emilia
Wielkopolska 56 Gatunek:

Rasa:
kot
europejski krótkowłosy

Wiek:
Płeć:

10 lat
samica

Historia wizyt

Kalinka

Oznakowanie:

22 824 29 46Telefon:

Telefon:

Maść:

E-mail: recepcja@bialobrzeska.w aw .pl     w w w .bialobrzeska.w aw .pl

536731710

05-300 Mińsk Mazowiecki

15/01/2020 12:53: BADANIE

OPIS BADANIA

Usunięto kieł żuchw y po stronie praw ej i zrew idow ano zębodół po trzonow cu szczęki po stronie praw ej. Po stronie lew ej usunięto korzenie
trzonow ców  szczęki oraz kły, przedtrzonow ce i trzonow ce szczęki i żuchw y.

ZABIEGI

M.Stomatologia materialy 
OPER.USUN.zębów  kota /P, M/ 0,8 

ZASTOSOWANE LEKI

M.Netty podkład chłonny 60 x 90 1 szt.
M.Monofast 1 szt.
M.Maseczka chir. na gumki 1 SZT

Zarejestrow ała: Dr n. w et. Agnieszka Karew icz

15/01/2020 13:11: BADANIE

OPIS WYWIADU

w aga : 5,25 kg

OPIS BADANIA

ASA III - pacjent z nadw agą i ustabilizow anym PNN, w  badaniu echokardiograf icznym w idoczne otłuszczenie mięśnia sercow ego
w pływ ające na jego w ydolność

Znieczulenie ogólne w  celu w ykonania zabiegu stomatologicznego

premedykacja : maropitant 1 mg/kg --> fentanyl 3 mcg/kg
indukcja : propofol + midazolam 0,2 mg/kg
kontynuacja ; izof luran

analgezja śródoperacyjna : fentanyl CRI + lignokaina , znieczulenie nerw ów  podoczodołow ych,szczękow ych i żuchw ow ych obustronnie
anlagezja pooperacyjna : robenakoksyb + buprenorf ina

Znieczulenie przebiegło bez komplikacji.
Wybudzenie szybkie, samoistne.

W trakcie zabiegu podaw ano koloidy oraz CRI dopamina w  celu ustabilizow ania ciśnienia krw i .
W zapisie EKG początkow o arytmia, bradykardia oraz niejednorodna amplituda QRS !
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ZABIEGI

ANESTEZJOLOGIA II 
M.Strzykaw ka do pomp 20 ml 
TLENOTERPIA 0,5 
    materiały II (strzykaw ki, igły, śr. dezynf., coban) 

ZASTOSOWANE LEKI

Dopaminum H/CHLOR.1% inj. 5 ml 1 amp.5ml
Fentanyl amp. 0,5 mg/1 ml 10 ml 0,5 amp. 10 ml
M.Pompa przedłużacz 2 szt.
M.Kranik trójdrożny 1 szt
ISO-VET 1000mg/250ml 10 ml
M.Rurka intubacyjna z mankietem 1 szt.
Onsior inj. 20mg/ml 0,5 ml
Onsior tabl. 6 mg 3 tabletka
Synulox  inj. 2,8 ml
Bupaq inj. 0,3mg/ ml 1 ml
Provive 10 mg/ml 3 ml
Prevomax inj. 0,5 ml
Midanium amp. 5 mg/5 ml 0,5 amp. 5 ml
    w enf lon niebieski 1 szt.
    w lew nik 1 szt.
Sol.Ringer 250 ml 1 op. 250ml
Lignocainum hydrochl. 2%  amp. 1 amp.2 ml

ZALECENIA

CHIRURGIA - ZALECENIA POOPERACYJNE 
--------------------------------------------------------------------- 
 
Po operacji i znieczuleniu ogólnym prosimy o:  
 
1. koty - podanie posiłku po przyjściu do domu 
 
2. od jutra karmienie normalnie 
 
3. podanie w ody na dnie miseczki, 
 
4. ułożenie zw ierzęcia w  bezpiecznym (nisko) i ciepłym miejscu oraz okrycie go, 
 
5. ochronę rany przed lizaniem (założenie kołnierza lub kaftanika pooperacyjnego - ma go nosić cały czas, w  celu ochrony rany
pooperacyjnej). 
 
6. podanie antybiotyku : synulox 0,3 ml - podanie podskórne od jutra przez 6 kolejnych dni  
 
7. podanie przeciw bólow o : onsior 6 mg : 1 tabletka dziennie, od jutra przez 3 kolejne dni - podania około 10:00 
 
+ bupaq 0,15 ml - podanie na w ew nętrzną stronę policzka co 8 godzin : pierw sze podanie dziś o 4:00-6:00. Lek podajemy 3 x do
w ykończenia porcji 
 
8. zw rócenie uw agi, że po znieczuleniu ogólnym z intubacją /założeniem rurki do tchaw icy/ może pojaw ić się niew ielkie krztuszenie,
pokasływ anie; jest to  normalna sytuacja w ynikająca z mechanicznego podrażnienia tchaw icy; jeśli nie jest bardzo nasilona, nie należy
zw racać na to w iększej uw agi, 
 
9. bardzo w ażne jest, szczególnie U KOTÓW, PRZYJMOWANIE POKARMU w  ciągu kilku dni po zabiegu operacyjnym; w  razie braku apetytu
prosimy bezw zględnie o w izytę w  lecznicy, 
 
10. kontakt w  razie jakichkolw iek w ątpliw ości lub problemów  z przychodnia POD NUMEREM TELEFONU 22 824 29 46; jeśli niepokojące
Państw a objaw y w ystępują poza godzinami pracy naszej lecznicy (poniedziałek-piątek 21.00-8.00, sobota-niedziela 15.00-10.00),
w skazany jest kontakt, ew .  udanie się ze zw ierzęciem do lecznicy pracującej całodobow o: ul. Pow stańców  Śląskich 101 (tel. 22 638 39
14), ul. Gagarina 5 (tel. 22 841 44 40), ul. Modlińska 65 (tel. 22 614 58 99), ul. Zamiejska 28 (tel. 22 678 33 22), ul. Schroegera 72 (tel. 22 834
54 53), ul. Strzeleckiego 10E (tel. 22 644 95 31), Al. Niepodległości 24/30 (tel. 22 843 23 46). 
 
11. zalecenia specjalne: 
  
- w  przypadku złego samopoczucia jutro w izyta kontrolna 
 
- jutro i pojutrze naw odnienie podskórne jak dotychczas 
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- przez cały czas podaw ania antybiotyku w skazane jest stosow anie probiotyku

Zarejestrow ała: Lek. w et. Zofia Fraś

Podpis lekarza weterynarii

RODO


