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OPIS WYWIADU

Kot przysłany przez Panią Magdę Buszko
Kot u właścicielki od czerwca. W czerwcu po odrobaczaniu pierwszy epizod objawów neurologicznych (kot leżał na
boku, drżenie całego ciała, utrata świadomości, odgięcie głowy do tyłu - wszystko trwało ok 3 min). Po tym
odrobaczeniu właścicielka zaobserwowała pasożyty w kale. 
W niedziele (22.09) kolejny atak (drżenia całego ciała, kot leżał na boku - brak dokładnych informacji bo włąścicielki
przy tym nie było ). Po tym epizodzie bardzo duży apetyt
Dziś w nocy 04:30 kolejny atak - opistotonus, drgawki, prężenie, utrata swiadomości, ślinienie -  wszystko trwało ok
7 min. Potem wstała, odzyskała swiadomość  przez kilkanaśnie minut  była niespokojna, brak apetytu. 

Jest na diecie Purina. 
Kot nie jest szczepiony przeciwko chorobom zakaźnym ani przeciwko wściekliźnie
Nie jest odpchlany 
Kot wychodzący

Zmiana na szyi pojawiła sie ok miesiac temu, włąścicielka stosowała Octanisept i maść Advantan - zmiana sie
zagoiła. Ok tydzień temu kot zaczął drapać okolicę rany.

OPIS BADANIA

Błony śluzowe różowe, wilgotne, węzły chłonne dostępne do badania palpacyjnego niepowiększone, jama brzuszna
miękka, niebolesna. Źrenice reagujące na światło, odruch grożenia prawidłowy, Postawa, chód prawidłowy.
Świadomość zachowana, kot aktywny.  Uszy czyste. 
Rana na szyi rozdrapana, przemyto, odkażono, podano antybiotyk, preparat przeciwpchelny.  Proszę o założenie na
szyję bawełnianego rękawa w celu ochrony przed drapaniem
Pobieram krew na badanie przesiewowe
 testy FIV/FeLV - ujemne
Podano odrobaczenie
Proszę o kontakt w czwartek w celu omówienia badania krwi i dalszych decyzji odnośnie leczenia. 
Wypisuję receptę na Luminal 15 mg (3/4 tabl. 2x dziennie - narazie jeszcze nie wprowadzamy)
Dawka Luminalu 2-5 mg/kg mc 2x dziennie, kontrolować, czy własciciel aprawidłowo podaje lek.
Diagnoza: Ataki drgawkowe z utrata swiadomości (padaczka idiopatyczna po wykluczeniu przyczyn organicznych)

OPIS PROFILAKTYKI

Badanie krwi , SKYLA PANEL DIAGNOSTYCZNY PLUS
Wykonano badania diagnostyczne.
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ZABIEGI

Wizyta pierwsza 
Badanie krwi 

ZASTOSOWANE LEKI

Test Vetexpert FIV/FELV - 10 szt 1 opakowanie
Convenia 4ml 0,5 ml
STRONGHOLD PLUS KOT 30MG/ 0,5 ML X 3 1 SZT.
MILPRO dla KOTÓW 2-8kg 4 tabl.  16MG/40 MG 1 tabletka

Zarejestrował: Lekarz weterynarii Iza Szałkowska
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