
Przychodnia Weterynaryjna "Na Skraju"

Joanna Chm ielew ska-Rokicka

ul. Topolow a 4/6

05-300 Mińsk Mazow iecki

WłaścicielZwierzę

Fundacja Międzynarodowy Ruch Na Rzecz Zwierząt -Vi
ul. Kawęczyńska 16/39Gatunek:

Rasa:
Kot
europejski krótkowłosy

Wiek:
Płeć:

tygodni: 10
samica

Historia wizyt

Fifi 

Oznakowanie:

257563787Telefon:

Maść:
Lekarz prowadzący: lek.wet Anna Runo

03-772 Warszawa

02/07/2019 21:10: BADANIE

OPIS BADANIA

MK osteosynteza złuszczenia nasady dalszej kości udow ej praw ej , stabilizacja śródszpikow a 2 gw oździami Kirschnera . w arstw ow e
zamkniecie rany. 

zalecenia
- jedzenie, picie , antybiotyk i leki p/ bólow e w g zaleceń anetsezjologa
- OBOWIĄZUJE DRASTYCZNE OGRANICZENIE RUCHU _ CHÓW KLATKOWY - przez 6 tygodni !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- za 6 tyg pierw sza kontrola RTG
- zdjęcie szw ów  za 12-14 dni od operacji - do tego czasu w skazany kołnierz zabezpieczający rane przed lizaniem i gryzieniem
- usuniecie w szczepów  - po uzyskaniu zrostu potw ierdzonego radiologicznie- może być problemayczne z uw agi na w iek kocięcia - może
dojśc do oblania końców  w szczepów  blizna kostną w  trakcie procesu gojenia- w ów czas w szczepy pozostana dożyw otnio
- W razie złego sampoczucia kota, w ymiotów , biegunki, gorączki, w ypływ u z rany lub deformacji kończyny - natychmiastow y kontakt z
Przychodnią

UWAGA - POWIKŁANIA w  postaci w tónych złamań zazw yczają goja się gorzej , w  niektórych przypadkach konieczna byw a amputacja
kończyny
-

ZABIEGI

Osteosynteza k. udow ej 1,25 
Konsultacja ortopedyczna 1,5 

Lekarz: lek. w er Marcin Krajew ski

02/07/2019 22:27: BADANIE I DIAGNOSTYKA

OPIS BADANIA

dzisiaj nic do jedzenia, jedzenie najw cześniej o 5 rano ( połow a porcji)
w odę może pić
dzisiaj koniecznie ciepłe i ciche miejsce 
jutro w izyta kontrolna
antybiotyk do kontynuacji przez 5 dni, leki przeciw bólow e przez 7 dni
jutro w izyta do godziny 12-13 - do podania bunondol 0,03
Wykonano badania diagnostyczne.

ZABIEGI

RTG KOLEJNE 4 
Badanie idexx chem 6 

Strona 1Strona 1

DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!



Historia wizyt

ZASTOSOWANE LEKI

Synulox inj  0,1 ml
Onsior 20 mg inj 0,15 ml
Dexdomitor 0,1 ml
TORBUGESIC 0,1 ml
BIOKETAN 5OML 0,2 ml
Propofol 1 ml
Inj Ringeri 250 ml 20 ml

Lekarz: lek.w et Justyna Chałubińska

03/07/2019 11:09: BADANIE

OPIS WYWIADU

w izyta kontrolna po zabiegu ortopedycznym

Lekarz: lek.w et. Joanna Chmielew ska - Rokicka

Podpis lekarza weterynarii

DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!


