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OPIS WYWIADU

Wypadek komunikacyjny - złamanie miednicy.
Złamanie skośne ze skróceniem kości biodrowej z ujęciem grzbietowej części kości kulszowej powyżej panewki, ze
złamaniem i przemieszczeniem dogłowowo - dośrodkowym około 1,2cm trzonu kości kulszowej prawej oraz
złamanie poprzeczne kości biodrowej lewej. 
Podczas badania temp. w kale skrzepy krwi.

OPIS BADANIA

Pod opieką anestezjologa M. Barańskiego:
- założono cewnik foley-a  - produkcja moczu prawidłowa.
- wykonano repozycję złamania trzonu kości biodrowej lewej. Stabilizację uzyskano poprzez płytkę rekonstrukcyjną
prostą oraz wkręty 2,0
Założono szwy mięśni i powięzi mięśnie PDX 4-0, szwy zagłębione PDX 4-0 oraz szew śródskórny Dafilon 3-0.
- wykonano repozycję złamania trzonu kości biodrowej prawej. Stablizację uzyskano poprzez hemi cerklaż oraz
cerklaż - fi 1,6.
Założono szwy mięśni i powięzi mięśnie PDX 4-0, szwy zagłębione PDX 4-0 oraz szew śródskórny Dafilon 3-0.
- wykonano kontrolne zdjęcie rtg

ZABIEGI

ZABIEG CHIRURGICZNY TRUDNY 
CEWNIKOWANIE PSA 
RTG <50> 
Materiały <15> 

ZASTOSOWANE LEKI

CEWNIK pies 1 szt
SERWETA CHIR.NIEBIESKA STERYLNA 75 X 75 1 SZT.
SERWETA CHIRURGICZNA 75x95 2 szt
SERWETA CHIR. STERYLNA 50 X 50 1 SZT.
RĘKAWICZKI CHIRURGICZNE 6 szt.
NICI PDX 4/0 2 szt.
NICI DAFILON 3/0 1 sztuka
NaCl 100ml 1 szt.
Dawkowanie: do zwilżania i płukania ran
Płytka drobna samodociskowa 5,0 x 1,5 mm dla wkrętów fi2,0mm 4 otwory L 27 mm 1 szt
Wkręt do kości drobnych 2,0/1,3 mm L 17 mm heskagonalny samogwintujący 6 szt
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DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!



Historia wizyt

SZPITAL : przez  najbliższe minimum 3-7 dób sugeruję pozostawienie pacjentki pod opieką szpitalną 
 
OGRANICZAMY RUCH do minimum (bez możliwości wskakiwania czy zeskakiwania z wysokości w przeciwnym
razie dojść może do destabilizacji) 
Oferujemy miękkie posłanie, podłogę najlepiej z wykładziną , nie śliską, ograniczony teren do przemieszczania się
(kojec).  
 
OCHRONA RANY : konieczna ochrona przed ingerencją ze strony zwierzęcia, przed uszkodzeniem, wylizaniem,
zabrudzeniem, czy zamoczeniem rany. Sugeruje się kołnierz ochronny 
 
ANTYBIOTYKOTERAPIA: Linco-spectin przez kolejnych minimum 10 dni (ew Aniclindan w sut komplikacji w
gojeniu dawka 11mg/kg jesli prawidłowy przebieg gojenia 5,5mg/kg) 
 
RTG: - kontrolne za około 4-ry tygodnie lub ew wcześniej jeśli jakiekolwiek wątpliwości  (najlepiej na wizytę umówić
się na konkretny dzień i godzinę i w dniu wizyty nie karmić psa - ze względu na ew. sedację tj znieczulenie ) 
 
ZDJĘCIE SZWÓW: za około 12  dni 
 
INNE: 
* ze względu na znaczne uszkodzenie okolicznych tkanek możliwe trudności w gojeniu  
* ew. w przypadku możliwości współpracy 3 razy dziennie po 10-15 minut staramy się przez 3 dni chłodzić okolicę
rany (działając w ten sposób p-obrzękowo i p- bólowo) 
* koniecznie przez najbliższe doby do jedzenia dodajemy Olej parafinowy ew wykonujemy lewatywę
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