NATOLIŃSKA LECZNICA WETERYNARYJNA S.C.
ul.Belgradzka 3/UH9
02-793
Warszaw a
Telefon:
22 - 816 83 33
E-mail: lecznica.natolin@gmail.com
Radiologia Cyfrowa DR
Badania i zab iegi endoskopowe

Zwierzę
Sony Nr: 10213
Gatunek: PIES
Rasa: Mieszaniec
Płeć:
samiec
Wiek: 14 lat i 10 miesięcy
Oznakowanie:
Maść: czarna podpalana
Waga: 12 kg

Właściciel Nr: 6959
Buda Anna
DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!
Meander 7/49
10-503 Warszawa
Telefon: 501950260
Lekarz prowadzący: Tomasz Dr:Jackowski

Karta informacyjna wizyty
23/10/2019 19:57: BADANIE

OPIS WYWIADU
w znieczuleniu ogolnym w ykonano zabieg rekonstrukcji w iezadła krzyzow ego lew ej konczyny miednicznej
OPIS BADANIA
Bł. śluzow e różow e, w ilgotne, CRT 1,5 sek, osłuchow o szmery sercow e 2/5, szmery oddechow e praw idłow e, tętno zgodne z rytmem
serca, dobrze w yczuw alne, ok. 80/min.
premedykacja: dexdomitor low dose, comfortan
indukcja znieczulenia: propofol, ketamina + midanium
intubacja rurką dotchaw iczą
preoksygenacja
podtrzymanie znieczulenia: znieczulenie w ziew ne izofluranow e
analgezja przedoperacyjna: melovem, biovetalgin
analgezja śródoperacyjna: fentanyl bolus + znieczulenie miejscow e
analgezja pooperacyjna: melovem, biovetalgin
Monitoring pacjenta podczas znieczulenia:
HR 90
RR 12
SpO2 98
EtCO2 45
MAP 70
temp. 37,7
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.

w domu na stałe theovent i gabapetyna
ZABIEGI
Zabieg chirurgiczny
ZASTOSOWANE LEKI
Dexdomitor 0,5mg/ml
Dawkowanie: 1 mcg/kg
COMFORTAN 10 MG/ML 10 ML
Inj. Sol.Ringeri Lactate 500ml
Inj. Solutio Ringeri 500ML
Antisedan

0,1
0,2
1
1
0,05

ml
ml
sztuka
sztuka
ml

Strona 1

Historia wizyt
Bioketan 10%
0,3
Melovem 100ml
0,4
Sposób podania: Injekcja podskórna
Biovetalgin/ 100ml inj.
1,2
Sposób podania: Injekcja podskórna
Synulox inj. /100 ML, inj.
0,8
Sposób podania: Injekcja podskórna
PYRALGINUM 500MG 20X TABL.
2
Dawkowanie: rano i wieczorem jutro
wlasciciel nie moze przyjsc na wizyte kontrolna
Rheumocam 1 mg tabl
1
Clavubactin 250/62.5 tabl.
2
Dawkowanie: 3/4 tabl jutro 2x
Fortiflora dog
1
Adrenalinum INJ.0.1% 1MG/1ML
1
LIGNOCAINUM H/CHLOR. 2%/2ml
1

ml
ml
ml
ml
szt.

sztuka
tabletka
sztuka
sztuka
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 ograniczenie aktyw ności ruchow ej przez najbliższe kilka dni, w skazane zimne oklady w okolicy rany pooperacyjnej
ochrona rany w postaci kołnierza
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
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Podpis lekarza weterynarii

