
Przychodnia Weterynaryjna BIAŁOBRZESKA
    ul. Częstochowska 20 

    02-344

Godziny  pracy: poniedziałek-piątek 8.00-22.00

                      sobota-niedziela 10.00-16.00

Warszawa

Właściciel Zwierzę

Stokowska Ewa

ul. Magellana 11 M.39 Gatunek:
Rasa:

pies
West Highland White Terrier

Wiek:
Płeć:

15 lat
samica

Karta informacyjna wizyty

Tina

Oznakowanie:

22 824 29 46Telefon:

Telefon:

Maść: biała+łata

E-mail: bialobrzeska@o2.pl     www.bialobrzeska.waw.pl

501 694 266

02-777 Warszawa

24/11/2019 12:09: BADANIE

OPIS BADANIA
* wg rozmowy z właścicielem znaczne powiększenie węzłów chłonnych 
* obraz progresji/wznowy chłoniaka 
* konieczność zmiany leków wykorzystywanych z wprowadzeniem leków nowych, wcześniej niewykorzystywanych, tak by
przełamać oporność na leki 
* najprostszym schematem leczenia jest schemat COP z włączeniem Mitoxantronu; leczenie modyfikowane musi być na
podstawie stanu ogólnego pacjenta 
* leki wspomagające jak dotychczas 
* Encortolon - w pierwszym tygodniu leczenia 15 mg dziennie rozłożone, następnie 10 mg przez tydzień rano, następnie 5 mg
dziennie przez tydzień, następnie 5 mg co drugi dzień rano cały czas 

* przy wadze 9 kg = 0,44 m2  leki jak zalecone niżej 
* planowany schemat leczenia 
- tydzień 1 - Mitoxantrone 2,2 mg dożylnie  
- tydzień 3 - Vincristin 0,28 mg dożylnie
- tydzień 4 - Vincristin 0,28 mg dożylnie; Endoxan 50 mg - 1 drażetka przez 2 kolejne dni doustnie  
- tydzień 7 - Mitoxantrone dośylnie 
- tydzień 10 - Vincristin dożylnie, Endoxan doustnie 
- tydzień 13 - Mitoxantrone dożylnie …
Diagnoza: zalecenia

Zarejestrował: Dr n. wet. Dariusz  Jagielski

Podpis lekarza weterynarii

* pozwalamy sobie przypomnieć o konieczności zabezpieczania psów i kotów wychodzących PRZECIWKO KLESZCZOM 
(preparaty nakraplane na skórę, obroże, preparaty w tabletkach) oraz regularnego podawania preparatów przeciw 
PASOŻYTOM WEWNĘTRZNYM (na ogół co pół roku)
* rozszerzyliśmy zakres naszych usług o konsultacje GERIATRYCZNE - w jednym pakiecie wykonywane są kliniczne 
badanie internistyczne, badanie ekg, badania krwi, badanie ogólne moczu
* u 4 z 5 psów w wieku powyżej 3 lat występują schorzenia przyzębia prowadzące nieuchronnie do odkładania się płytki 
i następnie kamienia nazębnego, co wpływa na stan ogólny zwierzęcia i występowanie innych chorób 
* od niedawna udostępniliśmy na stronie internetowej Przychodni możliwość zamieszczenia HISTORII I ZDJĘĆ 
PACJENTÓW; jeśli chcieliby państwo pochwalić się Swoim Pupilem, zapraszamy na stronę www.bialobrzeska.pl/historia-
twojego-pupila/  
* wdzięczni będziemy za wszelkie UWAGI dotyczące pracy Przychodni wyrażone na naszej stronie internetowej 
www.bialobrzeska.waw.pl/ankieta/ lub w ankiecie wyłożonej w poczekalni Przychodni
* w przypadku pytań kierowanych do konketnych lekarzy w sprawie niektórych, leczonych przez nich pacjentów 
pomocne bywają często zdjęcia lub filmy  pokazujące problem 
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