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NATOLIŃSKA LECZNICA WETERYNARYJNA S.C.

ul.Belgradzka 3/UH9

02-793

 Radiologia Cyfrowa DR

Badania i zabiegi endoskopowe 

Warszaw a

Właściciel  Nr: 012000035Zwierzę
Jastrzębska Małgorzata
ul. Koński Jar7/31Gatunek:

Rasa:
KOT
Maine Coon

Wiek:
Płeć:

2 lata i 7 miesięcy
samica

Karta informacyjna leczenia

Modelka  Nr: 012000092

Oznakowanie:

22 - 816 83 33Telefon:

Telefon:

Maść: tricolor
Lekarz prowadzący: RECEPCJA Małgorzata Jastrzębska

E-mail: lecznica.natolin@gmail.com

Waga: 7,5 kg

600 385 273

02-75 Warszawa

22/01/2020 20:25: BADANIE

OPIS WYWIADU

Waga: 7,5 kg

- adoptow ana 2 lata temu, od tamtej pory utrzymująca się zmiana na uchu + zmiana rozrostow a praw dopodobnie polip, pow iększająca się
- w  grudniu w ykonano w ymaz z okolicy
- nie miał robienia badania kardiologicznego
- w  w yw iadzie b/z, w szystko w  porządku
- zdarza sie kichać, w tedy w ydzielina ropna, kichanie z różna częstotliw ością
- w  posiew ie z 16/12 w yhodow ano staphylococcus felis, streptococcus canis oraz pseudomonas aeruginosa
- obecnie na enroxilu od 30/12, w cześniej Covnenia 16/12

OPIS BADANIA

- premedykacja do badania, kot na czczo
- kanał słuchow y praw ie całkow icie zamknięty zmiana rozrostow ą, zmiana ow rzodziała, zaczerw ieniona

- usunięcie części końcow ej polipu w  celu lepszego uw idocznienia reszty kanału, w  kanale niestety duża ilość w ydzieliny, brak możliw ości
dokładnego obejrzenia błony bębenkow ej
- brak możliw ości w ykonania rhinoskopii

- w ycięty fragment w ysyłany na badanie histopatologiczne
- w ykonano serię zdjęć RTG głow y -> w ysłane do opisu

- dziś enrof loksacyna w  kontynuacji w  iniekcji, w ydaję lek w  tabl. jeszcze na 4 dni

- zostaw iam w enf lon, jeżeli w szystko ok jutro do zdjęcia

ZABIEGI

Badanie histopatologiczne HP 
Konsultacja radiologiczna 
ANESTEZJOLOGIA 80 
Badanie endoskopow e I 0,5 

ZASTOSOWANE LEKI

ENROTRON 5% 0,8 ml
Sposób podania: Injekcja podskórna
Enrotron Flavour 50 mg 3 sztuka
Dawkowanie: 3/4 tabl. od jutra wieczora
Dexdomitor 0,5mg/ml 0,3 ml
Propofol-Lipuro 10mg/1ml 15 ml

Strona 1Strona 1
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Historia wizyt

Zarejestrow ał: Lekarz w eterynarii  Maciej Domaszew icz

22/01/2020 23:31: WIZYTA

ZASTOSOWANE LEKI

KOŁNIERZ POOPERACYJNY 10 cm 1 sztuka

Zarejestrow ał: Lekarz w eterynarii  Maciej Domaszew icz

Podpis lekarza weterynarii



Warszawa 23/01/2020 
 
OPIS BADANIA RTG  
 
Właściciel  :   Małgorzata Jastrzębska  
 
Zwierzę      :    kot, samica, maine coon, “Modelka” 
 
Badanie RTG czaszki  
 
Masywna deformacja tkanek miękkich okolicy wejścia do przewodu słuchowego 
zewnętrznego prawego. 
Zatarcie zarysu przewodu słuchowego zewnętrznego.  
Powiększenie i deformacja puszki bębenkowej prawej ze sklerotyzacją w obrębie części 
skalistej kości skroniowej.  
Puszki skroniowe obustronnie powietrzne bez retencji płynu.  
Nie stwierdza się RTG objawów niszczenia struktury kostnej kośćca ucha środkowego oraz 
obecności nieregularnych odczynów odokostnowych typowych dla procesów 
nowotworowych wywodzących się z tkanki kostnej. 
W celu dokładnej oceny ucha środkowego wskazane badanie CT głowy.  
 
Pozostałe uwidocznione odcinki kośćca czaszki bez uchwytnych zmian w obrazie RTG. 
 
lek.wet. Adam B. Pietroń 
specjalista radiolog 
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