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04/09/2019 13:55: BADANIE

OPIS WYWIADU

Sunia w  w ieku 12 lta, w aga 5 kg, znieczulana daw no temu, przyjmuje euthyrox, heparegen, zentonil i w czoraj scanodyl, alergii nie
stw ierdzono, choruje na autoimmunologiczą chorobę dotyczacą oczu, samopoczucie i apetyt w  normie, w  w yniach badan krw i brak
p/w skaząń do znieczulenia.
W pt uraz (pogryziona przez innego psa)- od tego czasu kulaw izna  pkm przyjmuje scanodyl.

ASA II, osłuchow o brak patologicznych szmerów, HR 80/min, śluzów ki różow e, Crt 1,5 sek , w ęzły chłonne niepow iekszone

OPIS BADANIA

Znieczulenie ogólne w ziew ne isof luranow e.
Premedykacja dexmedetomidyna/midazolam/butorfanol im.
Przebieg znieczulenia praw idłow y, w lew  NaCl 100ml.
Podaję bunondol.
Wybudzenie spontaniczne. 

W badaniu Rtg bioder w idoczne zw ichnięcie staw u biodrow ego praw ego, w skazana w izyta u ortopedy celem podjęcie próby nastaw ienia
bądź w ykonania zabiegu operacyjnego. 

Zalecenia
- proszę o podaw anie kroplów ek przez około 3-4 dni NaCl 100ml sc.
- proszę o utrzymanie podaw ania leków  na w ątrobe oraz na tarczycę jak do tej pory + leki p/bólow e
- w  domu proszę o zapew nienie spokojnego, ciepłego miejsca
- w oda małymi porcjami dostępna od zaraz
- pierw szy posiłek dziś koło 20- 1/2 porcji
- spacery tylko za potrzebą w  dniu dzisiejszym
- w  przypadku niepokojących objaw ów  lub w ątpliw ości proszę o kontakt z lecznicą

ZABIEGI

Inne materiały oper 
Izof luran 
Anestezjologia 160 
RTG dysplazja 

ZASTOSOWANE LEKI

Dexdomitor 0,1 ml
TORBUGESIC / 10 ML INJ. 0,1 1 ml
MIDANIUM 1MG/1ml AMP 5ml 1 amp
Sol 250 ml NaCl 1 szt.
Bunondol inj. 0,3mg/1ml  1 amp

Strona 1Strona 1

DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!
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Historia wizyt

Zarejestrow ał: Lek. w et. Monika Łumińska

04/09/2019 16:43: BADANIE

OPIS WYWIADU

rtg uzębienia - bez patologii
Wykonałam zabieg prof ilaktyczny - usunęłam kamień nazębny, w ypolerow ałam zęby pastą z f luorem

ZABIEGI

O ZABIEG 2,5 

Zarejestrow ał: lek. w et. Emila Klim

Podpis lekarza weterynarii

DO WIADOMOŚCI FUNDACJI
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