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16/11/2019 15:18: BADANIE, PROF. I DIAGNOSTYKA

OPIS WYWIADU

w czoraj budzi w lasciciela o 2 w  nocy, w ychodzi na spacer i w tedy robi siku, 3 dni nie jadla w czoraj kupa w  mieszkaniu, w czoraj podanie
rapidexon synulox, pw e, melow em, pisk i gryzienie przy probie podnoszenia, skierow anie od innego lekarza na rtg klatki piersiow ej z opisem,
Lotensin 1/2 tabl 1x dziennie
niezabezpieczona na kleszcze, niesterylizow ana, w  historii usuniety guz sutka

OPIS BADANIA

pies ziejacy, bl sluzow e jasno rozow e w ilgotne, crt2s, masyw ny kamien nazebny ze stanem zapalnym, w w  chlonne nie pow iekszone, guz
w  doczaszkow ej okolicy pstaw u lokciow ego lew ego, osluchow o nad sercem b/z, tetno slabo w ypelnione miarow e, nad polami pluc bez
patologicznych odglosow , jama brzuszna przodobuszne, tylobrzusze i okolica nerek bardzo bolesna napieta, mozliw a przeczulica,
kregoslup niebolesny, reakcja bolow a przy badaniu ruchosci staw ow  biodrow ych

zdjecia klatki piersiow ej LL RL bez DV (pies panikujacy przy probie ustaw ienia pozycji) oraz jamy brzusznej w yslane do konsultacji
radiologicznej

kontynuacja antybiotyku podanego w  innej lecznicy w czoraj

w  domu pyralgina 1 tabl 24:00 i 8:00 oraz tramal 1/2 tabl 100 mg 24:00 i 8:00
jutro kontynuacja z kroplow ka

OPIS PROFILAKTYKI

Badanie krw i , SKYLA PANEL DIAGNOSTYCZNY+LIPA
Wykonano badania diagnostyczne.

ZABIEGI

Wizyta pierw sza 
Badanie RTG - pierw sza projekcja 
Badanie RTG-kolejna projekcja 2 
Konsultacja radiologiczna 
Badanie RTG klatki piersiowej i jamy brzusznej projekcje profilowe
Klatka piersiowa - nieostrość oddechowa
Niewielkiego stopnia zmniejszenie powietrzności pól płucnych - zdjęcia wydechowe.
Nie stwierdza się obecności wolnego płynu na terenie jamy opłucnej.
Nie stwierdza się uchwytnych badaniem RTG ogniskowych i odgraniczonych zagęszczeń
miąższowych typowych dla obecności przerzutów nowotworowych do płuc.
Sylwetka serca kształtu i wielkości prawidłowej, bez uchwytnych zmian.
Rysunek naczyń płucnych zaostrzony
Uwidocznione pola płuc bez uchwytnych badaniem RTG nieregularnych zagęszczeń
miąższowych typowych dla zmian zapalnych.
Średnio liczne, częściowo rozmyte w fazie oddechowej okrągławe i liniowe nacieczenia
okołooskrzelowe w rzucie środkowych i doogonowych pól płuc.
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Tchawica bez uchwytnych zmian w obrazie RTG.
Śródpiersie bez nieprawidłowej zawartości.
Jama brzuszna
Zarys narządowy jamy brzusznej zachowany.
Nie stwierdza się RTG objawów obecności wolnego płynu na terenie jamy otrzewnej.
W rzucie okolicy podkręgosłupowej, podżebrowo - na terenie przestrzeni zaotrzewnowej ? -
uwidoczniony okrągławy, nieregularnie i dość intensywnie - mineralnie wysycony cień -
wskazujący na obecność guza.
Wskazane USG jamy brzusznej.
Żołądek nie poszerzony, próżny.
Nie stwierdza się obecności ciała obcego cieniującego ani RTG objawów niedrożności jelit
cienkich.
Jelito grube nie poszerzone,w końcowym odcinku wypełnione niewielką ilość mas
kałowych..
Cień wątroby bez uchwytnych zmian w obrazie RTG. Cień śledziony nie uwidocznił się
prawidłowo na wykonanych zdjęciach.
Nerki nieco powiększone, dość intensywnie wysycone.
Doogonowa część przestrzeni zaotrzewnowej bez nieprawidłowej zawartości.
Pęcherz moczowy miernie wypełniony.
Początki zmian zwyrodnieniowych o charakterze spondylozy w uwidocznionych odcinkach
kręgosłupa.
lek.wet. Adam B. Pietroń
specjalista radiolog
Badanie krw i 
Kroplów ka iv-01 0,5 

ZASTOSOWANE LEKI

Synulox  inj. /100 ML, inj. 1,2 ml
Sposób podania: Injekcja podskórna
PREVOMAX 1 ml
No-Spa 0.04g/2ml 1 sztuka
Sposób podania: Injekcja podskórna
Tramal 50mg/1ml inj. 5 szt. 1 sztuka
Sposób podania: Injekcja domięśniow a
PYRALGINUM 500MG 20X TABL. 2 szt.
Tramal Retard 100mg tabl 1 tabletka
Sposób podania: Doustnie
Inj. Sol.Ringeri Lactate 500ml 1 sztuka

Kw ota: 576,00 

Zarejestrow ał: Lekarz w eterynarii Monika Migut
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17/11/2019 13:09: BADANIE I DIAGNOSTYKA

Temperatura: 38,0°C

OPIS WYWIADU

osow iala, trzesie sie dyszy, problem ze w staw aniem, nie ma popraw y po lekach p/bolow ych, zjadla dw ie lyzki ryzu, mikcja 2 x na spacerze

OPIS BADANIA

piesek panikujacy ma taki charakter, bl sluzow e jasno rozow e w ilgotne, crt2s, w w  chlonne nie pow iekszone, osluchow o b/z, tetno miarow e
slabo w ypelnione, brzuch mniej napiety niz w czoraj, cala jama brzuszna bardzo tkliw a

skierow anie na usg na cito

w  trakcie plynoterapii przy w lascicielu epizod drgaw ek w  pozycji na boku, bez utraty przytomnosci Glu 98 mg/dl, podejrzenie podloza
bolow ego.
w  domu Pyraglina 1 tabl i tramal 1/2 tabl o 22:00 i 6:00

jutro z w ynikami usg kontynuacja leczenia, rokow anie ostrozne
Wykonano badania diagnostyczne.

ZABIEGI

Wizyta kolejna-ciąg dalszy leczenia 
Kroplów ka iv-02 
Pomiar poziomu cukru -glukometr 
98 mg/dl

ZASTOSOWANE LEKI

No-Spa 0.04g/2ml 1 sztuka
Sposób podania: Injekcja podskórna
SPASMIUM COMPOSITUM INJ 100 ML 1,2 ml
PREVOMAX 1 ml
Tramal 50mg/1ml inj. 5 szt. 1 sztuka
Sposób podania: Injekcja domięśniow a
Inj. Solutio Ringeri 500ML 1 sztuka
Lactate 300 ml
Duphalyte/Flakon 500ml 100 ml
Synulox  inj. /100 ML, inj. 1,2 ml
Sposób podania: Injekcja podskórna

Kw ota: 216,00 

Zarejestrow ał: Lekarz w eterynarii Monika Migut
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Podpis lekarza weterynarii


