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Warszawa

13/04/2019 20:47: BADANIE

OPIS WYWIADU

dom tymczasowy kotka z 9 kocietami. wczoraj adoptowana z interwencji ze schroniska, podawany difadol
gentamycyna dla kociat 2x dziennie i betamox. dorosla kocica nie sikala

OPIS BADANIA

Kocica wystraszona, bl sluzowe jasno rozowe wilgotne crts2s, osluchowo b/z, ww chlonne nie powiekszone, Sutki,
gruczoly mlekowe bez cech zapalenia, tylobrzusze lekko tkliwe, brak wyplywu  z drog rodnych. Wdrozenie
antybiotyku na 5-7 dni.
Zalecone badanie kału 3x probki doroslej kocicy i potem odrobaczenie.
1 odrobaczenie kociat za tydzien

kontynuacja kropel do oczu ale 3-4x dziennie

od jutra synulox dla 4 kociat z obrzekiem spojowkek zaschnietym wyplywem w kacie oka (1 kociak najmniejszy
obrzek rogowki) i matki na 5-7 dni
uszy czyste, koty bez wad wrodzonych
espumisan na wzdete brzuszki
jutro wizyta

ZABIEGI

WIZYTA DOMOWA<150> 1,5 
DOJAZD - BLISKI (do 5 km) 
POBRANIE WYMAZU 
WYKONANIE TESTU DIAGNOSTYCZNEGO 
swierzbowiec uszny- brak w preparacie pod mikroskopem
KROPLÓWKA s.c. 
Materiały <5> 
Materiały <5> 

ZASTOSOWANE LEKI

Betamox 100 ml 1 ml
Dawkowanie: 0,05 ml sc dla 10 kociat
Synulox inj 50ml 0,15 ml
Dawkowanie: sc
matka
Milvet MLEKO 1 op
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Historia wizyt

BUTELKA DO KARMIENIA TRIXI 1 SZT
SOLUTIo RINGERI 250 ml 1 szt.
Dawkowanie: 150 sc
Duphalyte 10 ml

Dokument: PAR VAT 7630/01/2019 

Zarejestrował: lek. wet. Monika Migut

14/04/2019 22:30: BADANIE

OPIS WYWIADU

kontynuacja, kotka sika luzna kupa zebrana do probki 1 dzien,  zjada mleko dla kociat, jest w lepszym stanie

OPIS BADANIA

kotka: bl sluzowe jasno rozowe wilgotne crt2s, osluchowo b/z, brzuch napiety stresowo mniejsza obrona miesniowa
niz wczoraj

kotki dokarmiane, dzis bez wzdetych brzuszkow, mniejszy obrzek spojowek u tych najmniejszych. Jutro kontynuacja
betamoxu tylko u kociat w obrzekiem spojowek (4-5 kocieta), reszta stada krople do oczu przez kolejne 3-4 dni 4-5 x
dziennie. Po tym czasie krople na kolejne 7 dni tylko u kociat z obrzekiem i zaczerwienieniem spojowek. od 20.04
pierwsze odrobaczenie kociat

ZABIEGI

WIZYTA DOMOWA - kontyn.<80> 
DOJAZD - BLISKI (do 5 km) 

ZASTOSOWANE LEKI

GENTAMICIN 0.3% 1 op
DIFADOL 0,1 1 op
DIET CAN/FEL RECOVERY 200g 2 szt
DIET CAN/FEL CONVALESC instnt 2 sasz
Lydium 5mg 1 ml
Synulox inj 50ml 0,15 ml
SOLUTIo RINGERI 250 ml 1 szt.
Dawkowanie: 120 ml sc
Duphalyte 15 ml
SYNULOX tabl 50 mg 6 szt
Dawkowanie: 2/3 tabl 2x dziennie przez 3 dni
FORTIFLORA CAT 4 sasz

Dokument: PAR VAT 7704/01/2019 

Zarejestrował: lek. wet. Monika Migut

15/04/2019 23:49: BADANIE

OPIS BADANIA

kotka ok, mleka dla kociąt już nie chce, je tylko gourmenta ale zjada, mało zajmuje się młodymi ale karmi je
grzecznie;

maluchy: 3 najsłabsze jeszcze obrzęknięte spojówki, dostały betamox, chomiczek zgazowane lekko jelita ale bardzo
często dokarmiany, dostał espumisan;
pozostałe kociaki ładnie jedzą, żywotne, zaczynają byc ciekawe świata; oczy ładne, bez obrzęku, spojówki różowe,
brzuszki pełne ale bez zgazowania; 3 najgorsze kropimy dalej 5 razy dziennie genta + diafdol; te w porządku genta 3
razy dziennie, diadol do wyczerpania; dokarmiane kociaki są mlekiem zastępczym i normalnie karmione przez
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Historia wizyt

matkę;

ZABIEGI

WIZYTA DOMOWA - kontyn.<80> 
DOJAZD - BLISKI (do 5 km) 

ZASTOSOWANE LEKI

Betamox 100 ml 0,15 ml
Dawkowanie: 3x po 0,05
ESPUMISAN KROPLE 100MG/ML 30ML 0,1 ml
Milvet MLEKO 1 op
DIET CAN/FEL CONVALESC instnt 2 sasz

Dokument: PAR VAT 7797/01/2019 

Zarejestrował: lek. wet. Anna Gawęcka

20/04/2019 12:35: BADANIE

OPIS WYWIADU

Pani podała dzisiaj Milpro matce.

Dokument:  

Zarejestrował: lek. wet. Przemysław Owczarek

23/04/2019 19:47: BADANIE

OPIS WYWIADU

wizyta kontynuacja

OPIS BADANIA

Przegląd kociaków- wszystkie bardzo żywotne, przybierają ładnie na wadze, nie pobierają jeszcze same pokarmu,
ale dokarmia je właścicielka (rc recovery i rc starter) i jedzą też od mamy; waga od 0,3kg do 0,5 kg; oczy już ładne,
suche, spojówki nieprzekrwione, u dwóch najmniejszych jeszcze odrobinkę obrzęk i pojedyncze epizody wypływu
(kontynuujemy jeszcze gentamycynę 3-4 dni 2x dziennie i koniec; jeśli byłby nawrót trzeba już inny antybiotyk ze
wzgl na szybka antybiotykooporność na gentamycynę)
brzuszki miękkie, niewzdęte, nakarmione;
u wszystkich obecne już ząbki mleczne mniej lub bardziej wyrośnięte;
odrobaczenie za ok tydzień;

matka schudła ale dokarmia ją Pani rc liquid recovery; pobrany kał na pasożyty i giargia

ZABIEGI

WIZYTA DOMOWA - kontyn.<80> 
DOJAZD - BLISKI (do 5 km) 
ZASTRZYK ZE SKIEROWANIA 
3 koty po sterylizacji kontynuacja antybiotyku (Pani miała swój w strzykawkach)
Materiały <5> 0 
PRZYJĘCIE MATERIAŁU  
LAB WET BADANIE KAŁU PASOŻYTY + GIARGIA <78> 

ZASTOSOWANE LEKI

DIET CAN/FEL RECOVERY 200g 2 szt
GENTAMICIN 0.3% 1 op
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Historia wizyt

DIET CAN/FEL RECOVERY/RENAL/GI/GI HIGH ENERGY LIQUID  1200ml
Dawkowanie: recovery 6 szt

Dokument: PAR VAT 8454/01/2019 

Zarejestrował: lek. wet. Anna Gawęcka

PEPPEREL JOANNA, 20190425020234

28/04/2019 20:32: BADANIE

OPIS WYWIADU

Bardzo mało je, osowiała, prycha przy kontakcie

OPIS BADANIA

bł. śluzowe bladoróżowe, lepkie
w. chłonne podżuchwowe niepowiększone
brzuch miękki, bolesny
odwodnienie
C-39,4!
 decyzja o zabraniu pacjenta do szpitala na kroplówki dożylne, dokładne badanie kliniczne, krew (p. diagnostyczny
rozszerzony, tarczyca, toxoplazmoza na życzenie pani)

W szpitalu założono wenflon, pobrano krew, podano nacl 100ml + 20ml duphalyte, enrobioflox, tolfedine, czekamy na
wyniki krwi

pani chce dzis zabrac kota, zostawimy wenflon i jutro kontynuacja
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Historia wizyt

wszystkie badania i ich ceny skonsultowano z pania i uzyskano zgode

ZABIEGI

Alab jedno oznaczenie 4,5 
pasożyty flotacja, sedymentacja, giargia test
PRZYJĘCIE MATERIAŁU  
WIZYTA DOMOWA<150> 
DOJAZD - BLISKI (do 5 km) 
LAB WET Profil diagnostyczny rozszerzony  <135> 
LAB WET Profil tarczycowy <105> 
LAB WET Toxoplazmoza IgG,IgM <110> 
LAB WET JEDNO OZNACZENIE <10> 8 
test fiv/felv - krew poszla juz do laboratorium, nie chce pobierac 2 raz na nasz test, kotka sie stresuje i drapie
(wzamian nie loguje pobrania krwi)
ZAŁOŻENIE VENFLONU 

ZASTOSOWANE LEKI

Venflon 0.7 (żółte) 1 szt
NaCl 100ml 1 szt.
Tolfedine inj 0,26 ml
Duphalyte 20 ml
WLEWNIK 1 szt
SYNULOX INJ.  100 ML 0,2 ml

Dokument: PAR VAT 8965/01/2019 

Zarejestrował: lek. wet. Przemysław Owczarek

PEPPEREL  , 20190428223437

Strona 5

DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

DO WIADOMOŚCI FUNDACJI 
VIVA!



Historia wizyt

20190429140816

28/04/2019 21:23: BADANIE

ZASTOSOWANE LEKI

HILLS CAN/FEL a/d puszka 1 szt

Dokument: PARAGON 11675/01/2019 

Zarejestrował: lek. wet. Przemysław Owczarek

28/04/2019 22:58: WIZYTA

Dokument: PAR VAT 8975/01/2019 

Zarejestrował: lek.wet. Jarosław Kopiński

28/04/2019 22:58: BADANIE

ZASTOSOWANE LEKI

OBROŻA DLA KOTA SETTLEDOWN 1 SZT.

Dokument: PARAGON 11678/01/2019 

Zarejestrował: lek.wet. Jarosław Kopiński
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Historia wizyt

29/04/2019 18:51: BADANIE

OPIS WYWIADU

BADANIE USG:

- żołądek wypełniony echogenicznym pokarmem, dwunastnica oraz początkowe odcinki jelita cienkiego z widocznym
pasażem treści pokarmowej. Większa część jelita cienkiego z widocznym obrzękiem zapalnym błony śluzowej, o
poszerzonej średnicy światła (do ok. 1.0-1.3cm), perystaltyka zachowana, brak cech niedrożności. W okrężnicy
obecne płynne resztki pokarmowe

- powiększone węzły chłonne krezkowe - średnicy: 0.5-0.6cm, z cechami odczynu zapalnego. W krezce jelita
cienkiego widoczny rozlany odczyn zapalny

- lewy płat trzustki szerokości: 0.7-0.8cm, miąższ o umiarkowanie obniżonej echogeniczności, z cechami przebytego
zapalenia, bez obrzęku

- wątroba o cechach powiększenia, miąższ o zwiększonej echogeniczności, echostruktura z cechami średniego
stopnia stłuszczenia i miejscowej przebudowy pozapalnej, obrys brzegów zaokrąglony. Pęcherzyk żółciowy średnicy:
1.0cm, wypełniony hipoechogennym płynem, układ żółciowy nieposzerzony

- uwidoczniono śladową ilość wolnego płynu w środkowej części jamy otrzewnej

- widoczny fragment szyjki macicy średnicy: 0.3-0.4cm, endometrium bez zmian zapalnych, brak cech ropomacicza

ZABIEGI

USG 1,2 
Materiały <5> 

Dokument: PAR VAT 9059/01/2019 

Zarejestrował: lek.wet. Jacek Wośko

29/04/2019 18:59: BADANIE

OPIS WYWIADU

Cos tam zjadła, nie wymiotowała, defekacja ok.

OPIS BADANIA

T 38,8C, spojówki różowe, bł sl rózowe. Brzuch miekki, jelita pogrubiałe. Była odrobaczona po badaniu kału
(negatywnym). 
Podano leki. Konieczna kontynuacja, jutro problem, na zyczenie wydano leki. Ale jelsi cos nie tak wizytaod razu.
Potem jak bedzie ok synulox do zmiany na betamox. kotka karmiąca.

ZABIEGI

A Wizyta kontynuacja  
Materiały <5> 

ZASTOSOWANE LEKI

SYNULOX INJ.  100 ML 0,25 ml
SYNULOX INJ.  100 ML 0,5 ml
Tolfedine inj 0,3 ml
SOLUTIo RINGERI 250 ml 1 szt.
Dawkowanie: 120
VIT B12  100MCG/ML 1ML * 10 AMP 1 ml
PERITOL 4MG TAB. 2 szt

Strona 7Strona 7

DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!



Historia wizyt

Dokument: PAR VAT 9062/01/2019 

Zarejestrował: lek.wet. Joanna Weselińska

05/05/2019 21:03: WIZYTA

ZASTOSOWANE LEKI

DIET CAN/FEL RECOVERY/RENAL/GI/GI HIGH ENERGY LIQUID  1800ml

Dokument: PAR VAT 9644/01/2019 

Zarejestrował: Justyna Szczęsnowicz

05/05/2019 21:10: BADANIE

OPIS WYWIADU

Wymiotuje, ma biegunkę. Pani dostała tabletki od innego lek.wet. i je kontynuowała a kot wymiotował i miał luźny
stolec na przemian z normalnym. Z tego powodu nie chciałam wydawać leku w inj żeby mieć kontrolę, a już
zdecydowanie nie kontynuowałabym w tabletkach. 

Dziś dostała surową wołowinę i za chwilę zwymiotowała. 
Wodę pije(nauczyła isę bo na początku nie było sznas). Od 29.05 jest na mięsie, karmę mokrą i suchą też zaczęła
jeść. Polecono nie podawać kotce mleka dla maluchów. 
W kwietniu jadla tylko recovery i wszystko było ok. Oczywiscie zdarzał sie raz na jakis czas luźniejszy stolec, ale na
karmę reagowała dobrze i co najwazniejsze chciałą ją jeśc potem (najpierw dokarmiana).

OPIS BADANIA

T 38,7C< spojówki rózowe, bł sl rózowe, brzuch miekki, lekko tkliwy, jelia tegie, tręc płynna i gazy. Kał wodnisty
jasnobrązowy. A test na koronawirusa ujemny. Badania na pasożyty ujemne, ale wg mnie ma pasożyty, choć
przyczyna stanu jest bardziej złożona. 
Czekamy na wyniki posiewu, ale konieczne odrobaczenie jak tylko się polepszy. 
Nifuroksazyd 3x 1 0,5ml, probiotyk koniecznie. 
Jutro kontrola i kontynuacja, ew dodatkowe  zalecenia jeśli brak poprawy. 

zmiana natybiotyku

ZABIEGI

Terapia optymalna
A Wizyta kontynuacja  
Materiały <5> 
LEKI DODATKOWE 
sol ringeri 100

ZASTOSOWANE LEKI

Biotyl 50 0,6 ml
No-Spa 0,5 ml
ATROPINUM SULFUR.0.5MG/1ML INJ.10SZT. 0,1 ml
Tolfedine inj 0,3 ml
NIFUROKSAZYD  zawiesina 6 ml
SOLVERTYL 25 mg/2ml ampułki 0,3 ml
VIT B12  500MCG/ML 2ML *  5 AMP 0,5 ml
PREVOMAX 10MG/ML 20ML 0,3 ml

Dokument: PAR VAT 9646/01/2019 
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Historia wizyt

Zarejestrował: lek.wet. Joanna Weselińska

06/05/2019 16:28: BADANIE

OPIS BADANIA

Wg właścicielki jest poprawa w stosunku do dnia wczorajszego.
Świadomość zachowana, prawidłowa.
Reakcja na bodźce zachowana, prawidłowa.
Postawa ciała zmienna, prawidłowa.
Błony śluzowe jasnoróżowe, średnio wilgotne. CRT poniżej 2s.
Osłuchowo b/z.
Brzuch lekko napięty, minimalnie tkliwy.
Temperatura ciała:  38,5st.C
Dzisiaj jeden wymiot.
Podano leki (kontynuacja) oraz kroplówkę S.C.
Zalecono wizytę kontrolną jutro.

ZABIEGI

A Wizyta kontynuacja  
Materiały <5> 

ZASTOSOWANE LEKI

NaCl 100ml 1 szt.
WLEWNIK 1 szt
Duphalyte 20 ml
Biotyl 50 0,6 ml
Tolfedine inj 0,3 ml
SOLVERTYL 25 mg/2ml ampułki 0,2 ml
No-Spa 0,3 ml
PREVOMAX 10MG/ML 20ML 0,3 ml

Dokument: PAR VAT 9691/01/2019 

Zarejestrował: lek. wet. Michał Arciszewski

07/05/2019 19:16: BADANIE

OPIS WYWIADU

wczoraj i dzis wymioty i biegunka dzis pogorszenie w stosunku do wczoraj. dzis trudnosci z oddychaniem

OPIS BADANIA

kot osowialy apatyczny, bardzo oslabiony, siersc matowa, wciaz karmi kociaki. 
bl sluzowe jasno rozowe lepkie, spojowki lepkie, ladki oczne zapadnienie, fald skory nieelastyczny 5-6 s, ww chlonne
nie powiekszone, osluchowo b/z, brak cech dusznosci, okolica odbytu zabrudzona kalem biegunkowym. 
zalecenie odstawienia kociat i osuszenie gruczolow mlekowych. narazie wlasciciel nie wyraza zgody

hospitalizacja min 3 dni

ZABIEGI

WIZYTA DOMOWA<150> 
DOJAZD - BLISKI (do 5 km) 

Dokument: PAR VAT 9819/01/2019 

Strona 9Strona 9

DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!



Historia wizyt

Zarejestrował: lek. wet. Monika Migut

07/05/2019 19:20: BADANIE

Temperatura: 38,8°C

OPIS BADANIA

lezy na boku oslabiona rekacja na bodzce, jezeli nic nie zje w nocy prosze o dokarmienie convalescence

ZABIEGI

SZPITAL KOT DOBA <55> 
ZAŁOŻENIE VENFLONU 

ZASTOSOWANE LEKI

VENFLON 0.8 (niebieski) 1 szt
NaCl 100ml 1 szt.
Duphalyte 1 ml
DIET FEL FIBRE 400g 1 op
brak apetytu
FORTIFLORA CAT 1 sasz
DIA DOG'N CAT 1 tab
Metronidazol 0.5% 100ml 10 ml
Dawkowanie: 20 mg 2x dziennie iv min 7 dni
Dexasone 0,2 ml
Dawkowanie: 0,15 mg/kg sc
Biotyl 50 0,5 ml
Dawkowanie: sc
VIT B12  500MCG/ML 2ML *  5 AMP 0,5 ml
SOLVERTYL 25 mg/2ml ampułki 0,2 ml

Dokument: PARAGON 12456/01/2019 

Zarejestrował: lek. wet. Monika Migut

07/05/2019 19:25: BADANIE

OPIS BADANIA

narazie bez posiewu kalu, sugeruje odczekac min 3 dni i wykonac jesli bedzie brak poprawy, w obrazie usg stan
zapalny jelit

Dokument: PARAGON 12457/01/2019 

Zarejestrował: lek. wet. Monika Migut

07/05/2019 22:16: BADANIE

OPIS WYWIADU

- usg jama brzuszna pełne
- jeżeli po 3 dniach biotylu nie ma poprawy konieczna zmiana cefalosporyna + metronidazol (bo jak karmi to nie
mozna enrobiofloxu)
- posiew kału na cito

- bad kliniczne, monitoring
- antybiotyk, przeciwzapalne
- dokarmianie
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Historia wizyt

Dokument: PAR VAT 9835/01/2019 

Zarejestrował: lek.wet. Joanna Weselińska

08/05/2019 00:21: BADANIE

OPIS BADANIA

Pani prosi o stosowanie się do jej zaleceń, tj. 
-utrzymywanie laktacji, co jakis czas wyciskanie mleka z gruczołow
-podkarmianie kotki
-pani prosi o USG (jest wpis MMi że w USG stan zapalny jelit, myślałam, że było zrobione i tak poinformowałam
panią)
-ustalono podawanie Zylkene
-IPP/solvertyl
-kontynuacja metronidazolu
-pobrano wymaz z prostnicy

Kotka podczas dokarmiania zdenerowała się, nie dała się zważyć. Zakończono płynoterapię, kolejna porcja rano.
Podkarmiono ok. 30 ml karmy dla kociąt (duża zawartość wapnia) z dodatkiem helicidu, bioprotectu i zylkene.
Samopoczucie dobre, kotka aktywna, zaczepia, brzuch miękki, jelita lekko zgazowane i rozpulchnione. Bez biegunki.
Osłuchowo bez zmian. Sierść matowa. Temp. 38,2 st. C
Odcisnięto mleko z gruczołów mlekowych.

ZABIEGI

LAB WET Wymaz <90> 
POBRANIE WYMAZU 

ZASTOSOWANE LEKI

Zylkene 75 mg tabl 1 listek
ROY CAT PEDIATRIC 195g puszka 1 op
HELICID 20MG * 28 KAPS 1 szt

ZALECENIA

-kroplówka z duphalyte jutro rano

Dokument: PARAGON 12489/01/2019 

Zarejestrował: lek. wet. Kinga Kłoczko

08/05/2019 08:02: BADANIE

OPIS BADANIA

Podkarmiono jeszcze o 3.00, sama nie je. Samopoczucie ok. podano metronidazol 20 ml. Podłączam płyn z
duphalytem (70 ml NaCl:Glu 2:1)

KOTKA SAMA NIE JE ZMISECZKI, TRZEBA DOKARMIAC STRZYKAWKA. Odbiór dziś o 19.00. Pani jest lekarzem,
myślę, ze jedna dawke metronidazolu moze podawac sama w domu. 

Zalecenia: 
-pełne USG
-leki osłonowe (omeprazol, solvertyk)
-przy biegunce smecta

ZASTOSOWANE LEKI
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Metronidazol 0.5% amp.20 ml 1 amp
Duphalyte 10 ml

Dokument: PARAGON 12504/01/2019 

Zarejestrował: lek. wet. Kinga Kłoczko

08/05/2019 13:38: BADANIE

OPIS BADANIA

mikcja +++ defekacja-
bł śluzowe blado różowe,stan zapalny przyzębia, crt ok 2s, lepkawe
brzuch napięty, bolesny
znaczny ślinotok, póki co bez wymiotów; ze wzgl na działanie p/ bólowe również pdoano prevomax

w związku z brakiem dostatecznej reakcji na biotyl- shotapen

ZASTOSOWANE LEKI

Shotapen 0,3 ml

ZALECENIA

-krew przed wydaniem 
-usg miało być dzisiaj? 
-wieczorem zylkene

Dokument: PARAGON 12552/01/2019 

Zarejestrował: lek. wet. Anna Gawęcka

08/05/2019 17:48: BADANIE

OPIS BADANIA

+AGa+JP
podczas próby badania przyspieszone oddechy i wzmożona walka, odpychanie się łapami, panika
język różowy, śluzówki różowe
osłuchano w pozycji na boku- pojawiły się rzężenia drobnobańkowe w fazie wdechu, bez patologicznych dźwięków
nad GDO
podano furosemid 2mg/kg, podłączono tlen

odstępujemy od badania krwi i usg z racji wysokiego ryzyka

ZABIEGI

TLENOTERAPIA 2 

ZASTOSOWANE LEKI

FUROSEMIDUM INJ.(50 AMP.) 0,56 ml

Dokument: PARAGON 12614/01/2019 

Zarejestrował: lek. wet. Katarzyna Sawicka

08/05/2019 18:15: BADANIE

OPIS BADANIA
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duszność cały czas utrzymuje się, podano kolejną dawkę furosemidu, trwa tlenoterapia, klatka okryta osłoną

godz. 18.45
jedynie nieznaczna poprawa, wskazane badanie RTG kontrolne klatki piersiowej, ale obecnie zbyt duże ryzyko
zejścia, 
zintensyfikowano tlenoterapię, minimalizujemy stres, podano niską dawkę butomidoru celem uspokojenia

ZASTOSOWANE LEKI

FUROSEMIDUM INJ.(50 AMP.) 0,56 ml
Butomidor 10ml 0,05 ml

Dokument: PARAGON 12615/01/2019 

Zarejestrował: lek. wet. Katarzyna Sawicka

08/05/2019 19:40: BADANIE

OPIS BADANIA

nagle doszło do znacznego pogorszenia duszności, i po chwili wysztywnienia głowy i szyi

natychmiast przystąpiono do reanimacji, zaintubowano i prowadzono sztuczną wentylację z użyciem tlenu, w rurce
intubacyjnej śladowe ilości ciemnobrązowej piany, wymieniono na nową i dalej prowadzono sztuczną wentylację
po chwili stwierdzono zanik akcji serca - łacznie przez 3 cykle reanimacyjne podano adrenalinę, atropinę, corhydron i
furosemid.
Nie udało się przywrócić funkcji życiowych.
Ciało pozostawiono do kremacji zbiorowej.
AGa poinformowała o zgonie kotki

ZABIEGI

zwłoki(kot,mały pies) 3 

ZASTOSOWANE LEKI

Corhydron 100mg 1 amp
Adrenalina inj. 1mg/ml inj 1 ml
ATROPINUM SULFUR.0.5MG/1ML INJ.10SZT. 1 ml
FUROSEMIDUM INJ.(50 AMP.) 1 ml

Dokument: PARAGON 12618/01/2019 

Zarejestrował: lek. wet. Katarzyna Sawicka

08/05/2019 21:11: BADANIE

OPIS BADANIA

pośmiertnie JW wykonał echo i usg j.brzusznej, 
następnie wykonano skróconą sekcję zwłok

w klatce piersiowej ok 250ml brunatnoczerwonego płynu, sylwetka serca bez zmian, płuca obkurczone bez
guzków/włóknika/zmian zapalnych

żołądek przepełniony płynną treścią, dwunastnica zgrubiała i twarda, z zewnątrz błona surowicza z wybroczynami -
po przecięciu ściany uwidoczniono odlew twardego skrzepu czopującego światło dwunastnicy, śluzówka zgrubiała
silnie pofałdowana, trzustka niezmieniona, w pozostałych częściach jelit kał mazisty czarnoczerwony,
nerki niezmienione, śledziona niezmieniona

pośmiertnie pobrano płyn z klatki piersiowej (bad.og.+cytologia) oraz wymaz ze śluzówki dwunastnicy do probówki z
podłożem i do suchej probówki, a także wykonano test FPV - ujemny
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ZABIEGI

WYKONANIE TESTU DIAGNOSTYCZNEGO 
FPV
LAB WET Wymaz <90> 
POBRANIE WYMAZU 
WYKONANIE TESTU DIAGNOSTYCZNEGO 2 
skrócona sekcja
LAB WET Płyn z jamy ciała badanie ogólne  
LAB WET cytologia <75> 

ZASTOSOWANE LEKI

TEST FPV - PANLEUKOPENIA 1 szt

Dokument: PARAGON 12620/01/2019 

Zarejestrował: lek. wet. Katarzyna Sawicka

Podpis lekarza weterynarii
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