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Karta informacyjna wizyty

Czarny

Oznakowanie:

224141812Telefon:

Telefon:

Maść: czarno-biała
Lekarz prowadzący: Zofia Gaińska

E-mail: biuro@animal-center.pl

692 413 674

02-798 Warszawa

25/06/2019 20:57: BADANIE

Temperatura: 38,0°C
Waga: 3,2 kg

OPIS WYWIADU

Od około miesiąca nie chce jeść suchej karmy. 
Od dzisiaj nie chce rów nież mokrej. Rano zjadł ale po południu. 
Jest zainteresow any jedzeniem, ale w ypluw a. 
Bez w ymiotów , bez biegunek. 
Jest aktyw ny. 
Wodę pije chętnie.  

Codziennie kroplów kow any ze w zględu na PNN - ostatnie badania krw i w  lutym zeszłego roku Kreatynina 4,2

OPIS BADANIA

Węzły chłonne żuchw ow e lekko pow iększone, podkolanow e w  normie. 
Błony śluzow e jasnoróżow e, lepkie. CRT <2sek. 
Spojów ki jasnoróżow e. 
Brzuch miękki, niebolesny. Lew a nerka zmniejszona? 
Osłuchow o cichy szmer sercow y z lew ej strony, nad drogami oddechow ymi. 

Stan jamy ustnej fatalny. Bardzo duża ilość kamienia. Stan zapalny przyzębia. Nadżerki nad kłami.

ZABIEGI

   Wizyta  
Kroplów ka sc w  czasie w izyty 

ZASTOSOWANE LEKI

Inne materiały 1 szt
Sol 250 ml Ringer 1 szt.
Bunondol inj. 0,3mg/1ml  1 amp
SYNERGAL TABL 50MG. NA SZT. 14 szt.
Dawkowanie: 1 tabletka 2 x dziennie

ZALECENIA

- w skazany zabieg stomatologiczny na zapisy u dr Klim w  środy.  
 
-za tydzień w  środę w izyta kontrolna.  
 
- przed zabiegiem:  
 * badanie krw i - na czczo 8-12h  
 * USG jamy brzusznej z przepływ ami u dr n. w et. Norberta Czubaja - na czczo 8-12h.  
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DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

mailto:biuro@animal-center.pl


Historia wizyt

 * konsultacja kardiologiczna u dr Katarzyny Kraszew skiej 
 * w szystkie badania można w ykonać w  przyszłą środę - natomiast należy się zapisać w  recepcji.  
 
- od jutra czarny dostaje:  
 * antybiotyk Synergal 50 mg 1 tabletka 2 x dziennie  
 * Bunondol lek przeciw bólow y 1 porcja 1-2 x dziennie na błony śluzow e.  
 * kroplów ki podskórne zgodnie z poprzednimi zaleceniami.  
 
- dodatkow o na stan zapalny jamy ustnej można podać kilka kropli Laktoferyny (do kupienia w  aptece). 

Zarejestrow ał: lek. w et. Mariola Marczak

Podpis lekarza weterynarii

DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!


