
NATOLIŃSKA LECZNICA WETERYNARYJNA S.C.

ul.Belgradzka 3/UH9

02-793

 Radiologia Cyfrowa DR

Badania i zabiegi endoskopowe 

Warszaw a

Właściciel  Nr: 011900637Zwierzę
Herbert Ewa
ul. Grzegorzewskiej 8/19Gatunek:

Rasa:
KOT
europejski krótkowłosy

Wiek:
Płeć:

12 lat i 5 miesięcy
samiec

Karta informacyjna leczenia

Szarot  Nr: 011900920

Oznakowanie:

22 - 816 83 33Telefon:

Telefon:

Maść: typowa ;)
Lekarz prowadzący: RECEPCJA Justyna Skórska

E-mail: lecznica.natolin@gmail.com

Waga: 4 kg

796 098 249

02-778 Warszawa

21/08/2019 18:24: BADANIE

Temperatura: 38,0°C

OPIS WYWIADU

historia dluga, 5 kotow  w  domu, nie w ychodzace, ostatnio spotkania z kotami sasiadow , i pchly z alergicznym zapaleniem, 2 msc temu była
preparat na pchły, od paru dni sie pogarza w ygryza sie, w czoraj biegunka i kurczak gotow any i w ymiotuje od tamtej pory, ospały,

OPIS BADANIA

bl sluzow e jasno roZow e w ilgotne crt2s, w w  chlonne nie pow iekszone, rana lew e kolano strup z luskami, brzuch miekki niebolesny,
osluchow o b/z. 
jutro w yniki krw i, w izyta jesli nie bedzie jesc i beda w ymioty

ZABIEGI

Wizyta pierw sza 
Pobranie krw i  
Badanie krw i 100 
vetlab geriatryczny podstawowy

ZASTOSOWANE LEKI

PREVOMAX 0,4 ml
Dexasone 0,4 ml
Sposób podania: Injekcja domięśniow a
INTESTINAL KOT SASZETKA 3 opakow anie

Zarejestrow ała: Lekarz w eterynarii Monika Migut

22/08/2019 22:11: WIZYTA

ZASTOSOWANE LEKI

RENAL KOT SASZETKA TUŃCZYK 2 opakow anie
RENAL KOT SASZETKA WOŁOWINA 2 opakow anie

Zarejestrow ała: RECEPCJA Justyna Skórska

04/09/2019 09:36: BADANIE

OPIS WYWIADU

Znów  od tygodnia intensyw nie w ylizuje się i w ygryza. Samopoczucie dobre, apetyt zachow any, znów  w ymiotuje - pilobezoarami. Pani
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Historia wizyt

w prow adziłą tydzień temu karmę Kattovit Hypoalergenic, ale Szarot podjada karmę pozostałej czw óki kotów. Niew ychodzący.

T 38,5, bł. śl. różow e, w ilgotne, obf ity kamień nazębny, zap. przyzębia, w w  chł norma, osłuchow o bz, brzuch miękki. Uszy - w oskow ina, w
bad. w ymazie nie stw ierdzono obecności św ierzbow ca usznego. Sierść na brzuch w ygryziona, rów nież po w ew n. str ud, w  okol. kolana
suchy strup.
Próba bibułow a ujemna.

ZABIEGI

Wizyta kolejna-ciąg dalszy leczenia 

ZASTOSOWANE LEKI

PREVOMAX 0,7 ml
Dawkowanie: 0,6
STRONGHOLD PLUS KOT 60MG/ 1,0 ML X 3 1 SZT.

ZALECENIA

Zal. USG j. brzusznej + badanie moczu ze stos. b/k. 
Rozw ażenie podania feromonów, konsultacja stomatologiczna. 
W razie braku popraw y konsultacja dermatologiczna - dr Dominika Gutkow ska.

Zarejestrow ała: Lekarz w eterynarii Emilia Liw ocha

05/09/2019 10:59: BADANIE

OPIS WYWIADU

Rozmow a tel - popraw a po Prevomaxie, choć w czoraj w ieczorem w ydrapał część sierści w  okol. ucha, bez rany. Samopoczucie dziś
lepsze, żyw szy. Zal. zranienia przemyw ać Octenisept, ew . w izyta po w ydanie Cortavance na takie zmiany lub Prevomax do podaw ania
p.o. przy dalszym uogólnionym św iądzie. Jutro USG i bad. moczu.

Zarejestrow ała: Lekarz w eterynarii Emilia Liw ocha

06/09/2019 17:16: BADANIA DIAGNOSTYCZNE

Wykonano badania diagnostyczne.

ZABIEGI

Badanie USG- jama brzuszna  

Zarejestrow ała: Lekarz w eterynarii Małgorzata Nestorow icz
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Historia wizyt

06/09/2019 18:14: BADANIE

OPIS WYWIADU

Popraw a po w izycie, czasami się drapie, ale dużo mniej.
W USG początki IBD, osad w  pęcherzu moczow ym.

Zal. pozostanie na karmie Kattovi Hypoallergenic następne min. 6-8 tygodni.
Po 2 miesiącach kontrolne USG j. brzusznej.
Bad. moczu + stos. b/k.
Konsultacja stomatologiczna, echo serca przed zabiegiem, zabieg stomatologiczny.
Pasta p. pilobexzoarom 2-3 x w  tyg, probiotyk do karmy.

W razie pojaw ienia się biegunek, pogorszenia stanu, w ymiotów  - w izyta w cześniej + badanie krw i z oznaczeniem lipazy DGGR, kw .
foliow ego i w it. B12.

ZABIEGI

Ordynacja preparatu   20 
Materiały/Leki/Preparaty w  czasie w izyty 20 
żwirek do pobrania brak na stanie

Zarejestrow ała: Lekarz w eterynarii Emilia Liw ocha
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Historia wizyt

14/11/2019 11:22: PROFILAKTYKA

OPIS PROFILAKTYKI

Badanie moczu, badanie ogólne plus B/K w  mocz

ZABIEGI

Badanie moczu 

Zarejestrow ała: Lekarz w eterynarii Iza Szałkow ska

16/11/2019 17:31: WIZYTA

ZABIEGI

Wizyta pierw sza 
TOALETA ZATOK OKOŁODBYTOWYCH  

ZASTOSOWANE LEKI

Tolf ine 100ml 0,5 ml
Sposób podania: Injekcja podskórna
GABAPENTIN TEVA 100MG KAPS. 100SZT. 0,15 OP
Dawkowanie: 2 razy dziennie po 1/2 kaps
INTESTINAL KOT SASZETKA 6 opakow anie

Zarejestrow ała: Lekarz w eterynarii Dominka Gutkow ska

21/11/2019 17:44: BADANIE

OPIS WYWIADU

Zmiana resorpcyjna w  okolicy 307
Pow iększony w ęzeł chłonny podżuchw ow y lew y
Większa ilość kamienia po stronie lew ej (3)
Obecność nadżerki na w ardze górnej szczęki. 
Wskazane RTG + ekstrakcje

Zarejestrow ał: Lekarz w eterynarii Katarzyna  Kow alczuk

21/11/2019 18:22: BADANIE

OPIS WYWIADU

zaordynow ałam gabapentin z mysla o działaniu p/bolow ym i p/sw iadow ym 50 mg na daw ke niestety bardzo zła tolerancja chociaz
faktycznie mniej sie lizała ,w łasciciel juz zdecydow ani na sanacje j.ustnej  do tego czasu NLPZ
dodatkow o odczyn po inj na grzbiecie

ZABIEGI

Wizyta kolejna-ciąg dalszy leczenia 
Ordynacja preparatu   10 
dg chlorofilipt rozliczony
Ordynacja preparatu   5 
ringer lactate

ZASTOSOWANE LEKI

VETEMEX  10MG/ML   20 ML 0,6 ml
Tolf ine 100ml 0,6 ml
Sposób podania: Injekcja podskórna
Metacam 0.5mg/1ml 3ml/zaw iesina/kot 1 opakow anie

Zarejestrow ała: Lekarz w eterynarii Dominka Gutkow ska
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Historia wizyt

03/12/2019 16:50: BADANIE

OPIS BADANIA

Badanie kardiologiczne przed zabiegiem.
Bł. śluzow e różow e, w ilgotne, osłuchow o brak szmerów  sercow ych, szmery oddechow e praw idłow e, tętno zgodne z rytmem serca,
dobrze w yczuw alne, ok. 160/min.

BADANIE ECHOKARDIOGRAFICZNE

2D Measurements

LA/Ao(2D)
Śr. LA:0.96cm Śred. Ao:0.84cm
LA/Ao:1.15

M-Mode Measurements

RVDd:0.44cm
IVSd:0.35cm        LVIDd:1.57cm
LVPWd:0.30cm    IVSs:0.49cm
LVIDs:0.92cm       LVPWs:0.51cm
EDV(Teich):6.83ml    ESV(Teich):1.66ml
SV(Teich):5.17ml       EF(Teich):75.7%
FS(Teich):41.2%

Doppler Measurements

Mitral Valve
MV E Vel:0.61m/s MV E PG:1.48mmHg
MV A Vel:0.40m/s MV A PG:0.63mmHg
MV E/A:1.54

Aortic
LVOT Vmax:0.89m/s LVOT PGmax:3.18mmHg

Tricuspid Valve
TV Vmax:0.72m/s TV PGmax:2.08mmHg

Pulmonic Valve
RVOT Vmax:0.71m/s RVOT PGmax:2.00mmHg

Opis badania:
Wielkość jam serca i grubość ścian praw idłow a, kurczliw ość m. sercow ego w  normie, przepływ y przez zastaw ki praw idłow e. Napływ
mitralny praw idłow y. Funkcja rozkurczow a zachow ana.
Brak przeciw w skazań do znieczulenia ogólnego.

ZABIEGI

Konsultacja kardiologiczna 01-z bad.ECHO 

Zarejestrow ała: Lekarz w eterynarii Aleksandra Wójcik

06/12/2019 21:38: BADANIE

OPIS WYWIADU

Zaaw ansow ana choroba przyzębia. Zmiany o charakterze resorpcj i zmian okołow ierzchołkow ych.
Zapalenie dziąseł 3 stopnia.
Ekstrakcja zębów  policzkow ych po stronie lew ej szczęki.
Skrócenie korony żuchw y szczęki.

OPIS BADANIA

Bł. śluzow e różow e, w ilgotne, CRT 1,5 sek, osłuchow o brak szmerów  sercow ych, szmery oddechow e praw idłow e, tętno zgodne z rytmem
serca, dobrze w yczuw alne, ok. 160/min.

premedykacja: dexdomitor, butomidor
indukcja znieczulenia: propofol

Strona 5Strona 5

RODO



Historia wizyt

intubacja rurką dotchaw iczą
preoksygenacja
podtrzymanie znieczulenia: znieczulenie w ziew ne izof luranow e
analgezja przedoperacyjna: tolf ine
analgezja śródoperacyjna: fentanyl bolus + FLK CRI
analgezja pooperacyjna: bunondol

Przebieg znieczulenia rutynow y płynoterapia krystaloidy 5 ml/kg/h. Parametry życiow e podczas znieczulenia w  zakresie norm. Dogrzew anie
pacjenta w  trakcie i po zabiegu. 
Wybudzanie spontaniczne.

ZABIEGI

Zabieg stomatologiczny 
BADANIE RTG stomatologia 2 

ZASTOSOWANE LEKI

Dexdomitor 0,5mg/ml 0,2 ml
Butomidor 10ml 0,1 ml
Tolf ine 100ml 0,5 ml
Sposób podania: Injekcja podskórna
Propofol-Lipuro 10mg/1ml 1 ml

ZALECENIA

- zw ierzę po zabiegu pow inno przebyw ać w  cichym, spokojnym miejscu najlepiej na poziomie podłogi  
- pierw szy posiłek w skazany jest dopiero na drugi dzień po zabiegu  
- pić może 2h po zabiegu, początkow o w oda jedynie na dnie miski  
- zw ierzę po zabiegu może chw iejnie chodzić i w okalizow ać - jest to spow odow ane lekami podaw anymi podczas znieczulenia  
- prosimy o niepodaw anie żadnych leków  przeciw bólow ych bez konsultacji z lekarzem (z w yjątkiem tych w ydanych przez lekarza)  
- prosimy nie zapominać o koniecznych w izytach kontrolnych zaleconych przez lekarza   
- w  razie jakichkolw iek pytań lub pojaw ienia się niepokojących objaw ów  prosimy o pilny kontakt z lecznicą  
  
- Jutro w izyta kontrolna w  lecznicy w  godzinach 10-21  
- O godzinie 6:00 i o 14:00 proszę o podanie doustne leku przeciw bólow ego w ydanego przez lekarza w eterynarii 
- Leczenie p/bólow e przez najbliższe 4-5 dni  
- Antybiotyk w  daw ce 20mg/kg przez najbliższe 5 dni  
- Proszę o podaw anie miękkiego jedzenia przez najbliższe 7-10 dni  
  

Zarejestrow ał: Lekarz w eterynarii Katarzyna  Kow alczuk

07/12/2019 16:24: BADANIE

OPIS WYWIADU

- w  nocy jeszcze trochę niespokojny, ale dzisiaj w  trakcie dnia już normalnie się zachow uje
- apetyt zachow any, bardzo dobry
- mikcja zachow ana
- nie było defekacji

Waga: 4,5-5 kg

OPIS BADANIA

- temp. 38,8 *C
- śluzów ki różow e, w ilgotne
- CRT <2s
- brzuch miękki, bez bolesności
- rany po zabiegu w yglądają praw idłow o

- zdejmuję w enf lon

- podaję Synulox oraz Tolf ine, nie przedłużam Bunondolu

- jeszcze jutro kontrola

ZABIEGI
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Historia wizyt

Wizyta kolejna-ciąg dalszy leczenia 

ZASTOSOWANE LEKI

Tolf ine 100ml 0,5 ml
Sposób podania: Injekcja podskórna
Dawkowanie: 0,45
Synulox  inj. /100 ML, inj. 0,5 ml
Sposób podania: Injekcja podskórna
Dawkowanie: 0,45
INTESTINAL KOT SASZETKA 2 opakow anie

Zarejestrow ał: Lekarz w eterynarii  Maciej Domaszew icz

08/12/2019 16:38: BADANIE

OPIS WYWIADU

Samopoczucie dobre
Apetyt praw idłow y
Kał oddał uformow any
Mikcja ppraw idłow a

Niestety drugi kot w ylizał mu zmianęna grzbiecie ( już w czesniej leczony, zagojony odczyn poiniekcyjny)

OPIS BADANIA

Temp. 39,0
Błony śluzow e różow e, w ilgotne, CRT 1,5s
Węzły chłonne dostępne do badania palpacyjnego niepow iekszone
Jama brzuszna miękka, niebolesna
 Rany po usuniętych zębach praw idłow e, nieobrzęknięte, niezaczerw ienione, szw y ok

Na grzbiecie intensyw nie zaczerw ienina zmiana, sw ędząca, w ielkości ok 3cm x 2cm 
Proszę o przemyw anie płynem Ringera z mleczanami 2x dziennie oraz o nakładanie Advantanu 2x dziennie
Na chw ilę obecna zakładam opatrunek ochronny (kot najpraw dopodobniej sam nie dosięgnie w  to miejsce) Nie daję kołnierza ochronnego z
tego pow odu, ze drażniłby zmianę. 
Proszę o odseparow anie kotów  od siebie na przynajmniej 2 tygodnie (Przynajmniej tylko w tedy kiedy nie będzie nad nimi kontroli)
Jutro w izyta kontrolna

ZABIEGI

Wizyta kolejna-ciąg dalszy leczenia 
Materiały/Leki/Preparaty w  czasie w izyty 10 
Płyn Ringera z mleczanami

ZASTOSOWANE LEKI

Synulox  inj. /100 ML, inj. 0,5 ml
Sposób podania: Injekcja podskórna
Tolf ine 100ml 0,5 ml
Sposób podania: Injekcja podskórna
Advantan emulsja na skórę 15G 0,1 OP
Dawkowanie: 2x dziennie na odczyn

Zarejestrow ała: Lekarz w eterynarii Iza Szałkow ska

09/12/2019 16:21: WIZYTA

OPIS WYWIADU

kolejna kontrola po z.stomatologicznym

ZABIEGI

Wizyta kolejna-ciąg dalszy leczenia 
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Historia wizyt

ZASTOSOWANE LEKI

Synulox  inj. /100 ML, inj. 0,5 ml
Sposób podania: Injekcja podskórna
Tolf ine 100ml 0,5 ml
Sposób podania: Injekcja podskórna
Clavubactin 50/12.5 tabl. 6 tabletka
Tolfedine 60mg / tabl 16 szt 1 sztuka

Zarejestrow ała: Lekarz w eterynarii Agnieszka Panek

09/12/2019 16:35: WIZYTA

ZASTOSOWANE LEKI

INTESTINAL KOT SASZETKA 2 opakow anie

Zarejestrow ała: RECEPCJA Justyna Skórska

12/12/2019 16:19: BADANIE

OPIS WYWIADU

Wszystko ok, kontrola za 6 miesiecy.

ZASTOSOWANE LEKI

Clavubactin 50/12.5 tabl. 6 tabletka

Zarejestrow ał: Lekarz w eterynarii Katarzyna  Kow alczuk

16/12/2019 10:16: BADANIE

OPIS WYWIADU

W piątek nie udało się podać antybiotyku. W sobote dostał Clavubactin, w czoraj znow u nie w ziął antybiotyku
Od dw óch dni gorsze samopoczucie, od soboty nie chce jeść sw ojej karmy, w czoraj zjadł troszkę mokrej karmy Kitkat
W sobotę jednorazow o zw ymiotow ał śliną z kłakami. Nie jest regularnie odkłaczany
Kał oddaje w  małych tw ardych porcjach. Ostatnia defekacja w czoraj
Mocz oddaje praw idłow o

OPIS BADANIA

Temp. 38,0
Błony sluzow e rózow e, lekko lepkie, CRT 1,5s
Rany po usuniętych zębach delikatnie zaczerw ienione, aczkolw iek praw idłow y przebieg gojenia, szw y w  niektórych miejsach luźne
Węzły chłonne podżuchw ow e delikatnie pow iększone, podkolanow e bez zmian
Jama brzuszna delikatnie w zdęta, bolesna
Osłuchow o brak szmerów  patologicznych nad polami płucnymi oraz nad sercem

W zw iązku, ze ostatnie badania krw i były w  sierpniu - pobieram krew  na prof il geriatryczny. Zakładam w enflon.
Podaje NaCl z Glukozą + 40ml Duphalyte, No-spe oraz Prevomax. 
Zaraz po w izycie w ymioty
W godzinach popołudniow ych proszę dr Kow alczuk by zerknęła na zęby
Dalsze decyzje po w ynikach badania krw i

W bad. krw i podniesione ALT, ASP, bilirubina. GLDH. Podaję w  pow olnym bolusie Ornipural. Podaje 1/4 tabl. Peritolu. Dokarmianie kota w
klatce puszka a/d
Proszę o podaw anie 1 kaps. Hepatiale 1x dziennie

ZABIEGI

Wizyta kolejna-ciąg dalszy leczenia 
Kroplów ka iv-01 

ZASTOSOWANE LEKI
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Historia wizyt

PREVOMAX 0,5 ml
Dawkowanie: 0,4
Duphalyte/Flakon 500ml 50 ml
Ornipural roztw ór 1 ml
Hepatiale Forte small&cat 40szt 1 opakow anie

ZALECENIA

Płynoterapia min 3 dni 
Wskazane USG jamy brzusznej

Zarejestrow ała: Lekarz w eterynarii Iza Szałkow ska

16/12/2019 17:20: BADANIE

OPIS BADANIA

- na w yjście Bunondol i.m. oraz Synulox 0,4 ml s.c.

- interesuje się jedzeniem praw dopodobnie po Bunondolu

ZABIEGI

Badanie krw i 100 

ZASTOSOWANE LEKI

Synulox  inj. /100 ML, inj. 0,5 ml
Sposób podania: Injekcja podskórna
Dawkowanie: 0,4

Zarejestrow ał: Lekarz w eterynarii  Maciej Domaszew icz

17/12/2019 16:04: BADANIA DIAGNOSTYCZNE

Wykonano badania diagnostyczne.

ZABIEGI

Badanie USG- jama brzuszna  

Zarejestrow ała: Lekarz w eterynarii Magdalena Ziółek
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Historia wizyt

17/12/2019 17:14: BADANIE

OPIS WYWIADU

W domu nie jadł, samopoczucie bz.

OPIS BADANIA

T 38,5, bł. śl. różow e, w ilgotne, w w  chł podżuchw ow e i podkolanow e pow iększone, osłuchow o bz, brzuch miękki.
Przyjmuję do szpitala, podano 200 ml inj. glucosi:nacl 1:1 i.v.
Podano Bunondol 0,2 ml, w  szpitalu nie chciał jeść. Na w yjście podano peritol 1/4 tab.

ZABIEGI

Wizyta kolejna-ciąg dalszy leczenia 
Kroplów ka iv-01 

ZASTOSOWANE LEKI

VETEMEX  10MG/ML   20 ML 0,6 ml
Dawkowanie: 0,5
Bunondol 0,3MG/ML 1 ampułka
Peritol 4mg  1 tabletka
Synulox  inj. /100 ML, inj. 0,5 ml
Sposób podania: Injekcja podskórna
Dawkowanie: 0,4

ZALECENIA

Bunondol do kontynuacji w  domu co 8 godzin.  
Wskazana biopsja w w  chłonnych, konsultacja hematologiczna przed w prow adzeniem l. steroidow ych. 
Jutro kontynuacja płynoterapii z ornipuralem.

Zarejestrow ała: Lekarz w eterynarii Emilia Liw ocha

17/12/2019 22:28: WIZYTA
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Historia wizyt

ZASTOSOWANE LEKI

A/D PUSZKA 1 szt.

Zarejestrow ała: Lekarz w eterynarii Emilia Liw ocha

18/12/2019 14:13: BADANIE

OPIS WYWIADU

Samopoczucie gorsze, po w czorajszej w izycie padł, nie w staw ał naw et do kuw ety, nie ruszał się. Wczoraj zjadł saszetkę, od tamtej pory
nic nie zjadł. 
Dziś o 07:00 dostał Bunondol.

OPIS BADANIA

Temp. 38,1
Źrenice rozszerzone, leniw e
Błony śluzow e różow e, delikatnie lepkie, CRT 1,5s
Węzły chłonne podżuchw ow e i podkolanow e pow iększone
Jama brzuszna delikatnie spięta w  przodobrzuszu
Osłuchow o brak szmerów  patologicznych nad polami płucnymi oraz nad sercem

Kontynuuję Synulox, Vetemex. Podaje Dexasone. Podłączam 30ml Duphalytu, 150ml NaCl z Glukozą w  pow olnym w lew ie 1 ml Ornipuralu w
pow olnym w lew ie dożylnym
Odstaw iamy Bunondol

Na w yjście proszę o obserw ow anie mikcji - jeżeli brak mikcji proszę o zbadanie w ielkości pęcherza na USG 
Wskazana biopsja w ęzłów  chłonnych w  przychodni "Białobrzeska". (5 dni przed w izyta u onkologa proszę o odstaw ienie leków
sterydow ych)

ZABIEGI

Wizyta kolejna-ciąg dalszy leczenia 
Kroplów ka iv-01 

ZASTOSOWANE LEKI

VETEMEX  10MG/ML   20 ML 0,4 ml
Synulox  inj. /100 ML, inj. 0,4 ml
Sposób podania: Injekcja podskórna
Dexasone 0,5 ml
Sposób podania: Injekcja domięśniow a
Duphalyte/Flakon 500ml 40 ml
Inj. Glucosi et Natrii Chloratii 1:1/500/ 1 sztuka
Ornipural roztw ór 1 ml

Zarejestrow ała: Lekarz w eterynarii Iza Szałkow ska

19/12/2019 15:28: BADANIE

OPIS WYWIADU

Duża popraw a, żyw otniejszy, apetyt w rócił, sam je, domaga się jedzenia. Nie w ymiotuje, oddaw ał mocz, kału nie oddaw ał.

OPIS BADANIA

T 38,0, bł. śl. różow e, w ilgotne, CRT < 1,5s, w w  chł podżuchw ow e trochę mniejsze, ale dalej pow iększone, podkolanow e też lekko
mniejsze. Osłuchow o bz, brzuch lekko w zdęty, miękki.

ZABIEGI

Wizyta kolejna-ciąg dalszy leczenia 

ZASTOSOWANE LEKI

VETEMEX  10MG/ML   20 ML 0,4 ml
Synulox  inj. /100 ML, inj. 0,4 ml
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Sposób podania: Injekcja podskórna

ZALECENIA

Jutro kontynuacja, pozostaw iam w enf lon. 
Encortolon 5 mg 1,5 tab 2 x dz. Proszę o informację od w łaścicielki, kiedy możliw a konsultacja onkologiczna, aby odstaw ić Ecortolon
odpow iednio w czesniej.

Zarejestrow ała: Lekarz w eterynarii Emilia Liw ocha

20/12/2019 17:53: BADANIE

OPIS WYWIADU

Dalej dobrze, w rócił do siebie, żyw otny, zaczepia, apetyt zachow any, bardzo dobry. Kał - w  małej ilości, dość tw ardy, trudności przy
defekacji.

OPIS BADANIA

T 38,0, bł. śl. różow e, w ilgotne, CRT < 1,5 s, w w  chł podżuchw ow e mniejsze niż w czoraj, podkolanow e rów nież, ale dalej delikatnie
nieregularne szczeg lew y podkolanow y, osłuchow o bz, w  prostnicy tw arde masy.
Podano 4 ml oleju paraf inow ego p.o.

ZABIEGI

Wizyta kolejna-ciąg dalszy leczenia 

ZASTOSOWANE LEKI

Synulox  inj. /100 ML, inj. 0,4 ml
Sposób podania: Injekcja podskórna
Clavubactin 250/62.5 tabl. 3 tabletka

ZALECENIA

Kontynuacja Encortolon 1,5 tab 2 x dz. 
Clavubactin 250 1/4 tab 2 x dz. 
Kontakt tel w  niedzielę w  spraw ie ustalenia daw ki Encortolonu (Pani bedzie w iedziala kiedy możliw a biopsja na Białonbrzeskiej), proszę o
przygotow anie dokumentacji i skierow ania od nas.

Zarejestrow ała: Lekarz w eterynarii Emilia Liw ocha

22/12/2019 16:23: BADANIE

OPIS WYWIADU

Rozmow a - samopoczucie bardzo dobre. Biopsja na Białobrzeskiej 14/01.
Zal. podaw anie Encortolon 7,5 mg 2 x dz przez łącznie 7 dni, kolejne 4 dni 5 mg 2 x dz, kolejne 5 mg 1 x dz w ieczorem. Wtedy USG po ok. 16
dniach od ostatniego (03/01) i ustalenie zejścia z daw ki tak, aby nie przyjmow ał leków  steroidow ych na 5-7 dni przed biopsją.

Zarejestrow ała: Lekarz w eterynarii Emilia Liw ocha

24/12/2019 11:57: BADANIE

OPIS WYWIADU

ma dobry apetyt ,nie w iadomo kiedy i czy w ogóle kał bo jest 5 kot

ZABIEGI

Ordynacja Rp. 
encortolon
Porada w eterynaryjna 0,5 

ZASTOSOWANE LEKI

Clavubactin 250/62.5 tabl. 3 tabletka
Dawkowanie: kontynuacja do kontrolnego USG
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Vetfood Flora Defence 5 sztuka
Dawkowanie: na próbe 1 kaps dziennhie

ZALECENIA

proisze dzisiaj podac 5 ml paraf iny  
antybiotyk do USG

Zarejestrow ała: Lekarz w eterynarii Dominka Gutkow ska

03/01/2020 16:05: BADANIA DIAGNOSTYCZNE

Wykonano badania diagnostyczne.

ZABIEGI

Badanie USG (1 układ ) 0,8 

Zarejestrow ała: Lekarz w eterynarii Małgorzata Nestorow icz

03/01/2020 16:28: BADANIE

OPIS WYWIADU

Przez ostatnie 2 tygodnie w ymioty 3x, 2 x z pilobezoarami, poza tym treść. GastroIntestinal nie chce jeść, dostaje w ięc KiteKat. W USG  w w
chł krezkow e mniejsze, ale dalej nieregularne. Samopoczucie zmienne na mniejszej daw ce Encortolonu , ale apetyt zachow any. Antybiotyk
ostatni w czoraj w ieczorem.

OPIS BADANIA

T 38,5, bł. sl. jasnoróżow e, w ilgotne, CRT <1,5 s, w w  chł dostępne do bad. klin - podżuchw ow e i podkolanow e niepow iększone.
Osłuchow o bz, brzuch miękki.

ZABIEGI

Wizyta kolejna-ciąg dalszy leczenia 0,75 
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Ordynacja Convenia 
Badanie krw i 21 

ZASTOSOWANE LEKI

Vetfood Flora Balance 10 sztuka
Convenia 4ml 0,5 ml

ZALECENIA

Kontynuacja probiotyku. Encortolon - 0,5 tab dziś i kolejne 2 dni, po czym 1/4 tab w  pon i w  środę do odstaw ienia. 
 
Kieruję na biopsję w ęzłów  chłonnych krezkow ych - Przychodnia "Białobrzeska" - badanie umów ione na 14/01.  
Proszę, aby Szarot był na czczo 8 h przed badaniem, proszę o zabranie ze sobą dokumentacji z dotychczasow ego leczenia i ostatnich
badań krw i. 
Proszę o kontakt z lecznicą w  dniach 14-17.01 celem ustalenia dalszego postępow ania.

Zarejestrow ała: Lekarz w eterynarii Emilia Liw ocha

10/01/2020 13:02: BADANIE I DIAGNOSTYKA

OPIS WYWIADU

W środę podano ostatnią 1/4 Encortolonu, od w czoraj znaczne pogorszenie - osow iały, chow a się, podkurcza brzuch, nie je niczego.
Schudł: 4,5 -> 4 kg. Wymioty pianą 2 x dz od w czoraj.

OPIS BADANIA

T 38,3, zażółcenie skóry i błon śluzow ych, dziąsła lepkie, CRT 1,5 s, w w  chł podżuchw ow e lekko pow iększone, podkolanow e w
normie,bolesność w  bad. przodobrzusza, brzuch miękki, niew zdęty, symetria zachow ana. Osłuchow o bz. 
Przyjmuję do szpitala, podłączam 100 ml inj. glcuosi:nacl 1:1 z 1 ml ornipural do płynu, rate 30 ml/h. Kot po próbie podania peritolu doustnie
agresyw ny, gryzie, ślini się. W morfologii WBC 24 tys (neutrof ile 12 tys, monocytoza).
Podano Bunondol 0,15 ml p.o. o godz. 15:30, dokarmiono 3 strzykaw ki 6 ml Nutribound.
W szpitalu na początku pobytu w ymioty jednorazow e pianą.

Wstzrymuję się z rozszerzonym badaniem krw i i USG ze w zgl na koszty.
Wykonano badania diagnostyczne.

ZABIEGI

Wizyta kolejna-ciąg dalszy leczenia 
Kroplów ka iv-01 0,5 
Badanie krw i 10 
morfologia

ZASTOSOWANE LEKI

Duphalyte/Flakon 500ml 50 ml
VETEMEX  10MG/ML   20 ML 0,5 ml
Ornipural roztw ór 1,1 ml

ZALECENIA

Proszę o podanie w  dalszej kolejności Duphalyte 50 ml i.v., odebrany zostanie ok. godz. 19:00. 
P:rosze o w ydanie Nutribound, jutro proszę zalecić hospital;izację od 10.30 do w ieczora - w  szpitalu kontynuacja płynoterapii, dokarmianie
min 36 ml Nutribound, ew . pow rót na dexasone w  razie braku popraw y. 
Rokow anie bardzo ostrożne. 
Prosze o w ydanie Bunondol 0,15 ml do podania co 8 godzin w  domu. 

Zarejestrow ała: Lekarz w eterynarii Emilia Liw ocha
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10/01/2020 19:01: WIZYTA

ZASTOSOWANE LEKI

Bunondol 0,3MG/ML 1 ampułka

Zarejestrow ała: Lekarz w eterynarii Iza Szałkow ska

11/01/2020 10:49: BADANIE

OPIS WYWIADU

Podano w ieczorem i rano Nutribound po 1 strzykaw ce w  domu, Bunondol 0.15 ml o zaleconych porach - 24 i 8.
Oddaw ał mocz w ieczorem i irano, pił w odę, trochę chodził, próbow ał myć pyszczek, ale nie jadł.

OPIS BADANIA

T 38,3, bł. śl. dalej zażółcone, subtelnie mniej niż w czoraj, w ilgotne, CRT < 1,5s, w w  chł podżuchw ow e nieznacznie pow iększone,
podkolanow e w  normie, brzuch - w  bad. klin przodobrzusze - dalej w okalizuje, ale reakcja dużo mniejsza niż w czoraj. Brzuch miękki,
niew zdęty. 

W szpitalu dokarmiono 3 strzykaw ki Nutribound (11:30 z rozgniecioną 1/3 tab peritolu, kolejna 1/3 tab z nutribound o 20:00). W szpitalu brak
apetytu. Podano Bunondol 0.15 ml o godz. 16:00.
Podano 40 ml Duphalyte z prędk 20ml/h, 120 ml glukoza:nacl z prędk 40 ml/h i.v.

ZABIEGI

SZPITAL 

ZASTOSOWANE LEKI

Duphalyte/Flakon 500ml 40 ml
VETEMEX  10MG/ML   20 ML 0,5 ml
Peritol 4mg  1 tabletka

ZALECENIA

Jutro kontynuacja leczenia szpitalnego - dokarmianie 4 strzykaw ki Nutribound dziennie, płynoterapia. 
Dziś w  domu podanie saszetki, którą najbardziej lubi, surow ego mięsa, aby zastymulow ać apetyt. 
Bunondol o godz. 24 i 8 w  domu. 
Jeśli jutro brak apetytu i brak znaczącej zmiany tak jak dziś - proszę o podanie Dexasone w  daw ce p.zapalnej. Na razie rezygnujemy z
biopsji w w  chł.

Zarejestrow ała: Lekarz w eterynarii Emilia Liw ocha

12/01/2020 10:18: BADANIE

OPIS WYWIADU

udało się podać bunondol zgodnie z zaleceniami ok 24 oraz 8 rano 
zjadł ok 50gramów  surow ego kurczaka 
oddał samodzielnie mocz
sporo pije
nie chce się samodzielnie ruszać, od razu chow  się do transporterka 
opiekunka nie podała nutriboundu, poniew aż kot zjadł kurczaka

OPIS BADANIA

temepratura 37,8
brzuch miekki, niebolesny
błony śluzow e zażółcon3, w ilgotne, błszczące
osłuchow o nad polami płuc bez patologicznych szmerów
w ezły chłonne podżuchw ow e oraz podkolanow e bez zmian 

zostaw iam na szpitalu 
podano płyny dożylnie, peritol per os , vetemex sc oraz ornipural sc
dexametazon w  daw ce 0,2mg/kg msc
karmienie nutriboundem co 3 godziny

Strona 16Strona 16

RODO

RODO



Historia wizyt

ZABIEGI

SZPITAL 0,75 

ZASTOSOWANE LEKI

Ornipural roztw ór 1,2 ml
VETEMEX  10MG/ML   20 ML 0,5 ml
Dexasone 0,6 ml
Sposób podania: Injekcja domięśniow a

ZALECENIA

jutro jeszcze w izyta w  lecznicy  
od w torku przejście na encortolon 7,5mg 2x dziennie 

Zarejestrow ała: Lekarz w eterynarii Dominika  Kinelska

13/01/2020 09:18: BADANIE

OPIS WYWIADU

Po podanie leku sterydow ego jest o w iele lepiej. Jest zainteresow nay jedzeniem, zjadł pare kaw ałków  kurczaka i kilka kulek z mięsa
mielonego. Zjadł odrobinę kit kata. 
O 3 rano zjadł 2 łyżki kitkata
Dziś rano zjadł łyżkę mokrej karmy i kilka kulek mięsa mielonego.
Nie pije tak dużo w ody jak w cześniej
Odkąd przestał jeść nie oddaw ał kału
Po Bunondolu jest bardziej osow iały

Dziś o 8 rano dostał Bunondol

OPIS BADANIA

Temp. 38
Bł. śluz zażółcone, lekko lepkie
w w . chłonne podżuchw ow e pow iekszone
Brzuch miękki, brak bolesności przy omacyw aniu brzucha
Osłuchow o brak zmian patologicznych nad polami płucnymi oraz nad serecm

Podłączam 100ml NaCl z Glukozą + 30 ml Duphalytu
Podaję Vetemex
Nie podaję dziś Peritolu

Narazie na próbę odstaw iamy Bunondol
Na chw ilę obecną w strzymujemy się z biopsją (brak funduszy w łaścicieli)

Jutro przed kroplów ką proszę o pobranie krw i, podpisanie jej i pozostaw ienie dla dr Emilii

ZABIEGI

SZPITAL 

ZASTOSOWANE LEKI

VETEMEX  10MG/ML   20 ML 0,6 ml
Inj. Glucosi et Natrii Chloratii 1:1/500/ 1 sztuka
Duphalyte/Flakon 500ml 40 ml

Zarejestrow ała: Lekarz w eterynarii Iza Szałkow ska

14/01/2020 16:23: BADANIE

OPIS WYWIADU

Pogorszenie. Wczoraj po w izycie zjadł tylko trochę kurczaka, od w czoraj chow a się, siedzi tylko w  kontenerku, nie jest w  ogóle
zainteresow any jedzeniem. Oddaje mocz, nie w ymiotuje. Trudny do podaw ania tabletek w  domu.
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OPIS BADANIA

T 38,6 bł. śl. zażółcone, lepkie, CRT 1,5 s, osłuchow o bz, brzuch niebolesny dziś w  bad. klin, lekko w zdęty.
Przyjęto do szpitala, proponuję testy FIV/FeLV ( do tej pory nie badane).
Podano 150 ml inj. glucosi:nacl 1:1, Duphalyte nie podaw no - 2 x w ykłuł w enf lon.
Dokarmiono 3 strzykaw kami Nutribound z 1/3 tab Peritolu. W szpitalu brak apetytu. Pod koniec hospitalizacji dużo bardziej żyw otny,
zainteresow any otoczeniem.

ZABIEGI

SZPITAL 

ZASTOSOWANE LEKI

VETEMEX  10MG/ML   20 ML 0,6 ml
Ornipural roztw ór 1,1 ml
Nutribound KOT 150 ml 1 szt.
Dexasone 0,5 ml
Sposób podania: Injekcja domięśniow a
Dawkowanie: 0,4

ZALECENIA

Codziennie kroplów ki z Duphalyte, ornipural co 2 dni. 
Jutro informacja odnośnie możliw ości f inansow ania leczenia Szarota z pomocą Fundacji VIVA. 
W domu dokarmienie Nutribound. 

Zarejestrow ała: Lekarz w eterynarii Emilia Liw ocha

15/01/2020 09:12: BADANIE

OPIS WYWIADU

z relacji w łaściciela czuje się dużo lepiej
chętnie zjadł,
udało się podać tabletki w  domu 
przyjmuje na szpital
odbiór ok 16

Zarejestrow ała: Lekarz w eterynarii Dominika  Kinelska

15/01/2020 11:34: BADANIE

OPIS WYWIADU

Z relacji w łaściciela dużo żyw otniejszy, zjadł.

OPIS BADANIA

T 38,6, bł. śl. zażółcone, w w  chł dost do bad. klin w  normie, osłuchow o bz, brzuch miękki, lekko w zdęty, symetryczny.
W szpitalu podano Duphalyte 50 ml VTBI z prędk 30 ml/h oraz 100 ml inj. glucosi:nacl 1:1 z prędk 40 ml/h.
O godz. 10:00 dokarmiono Nutribound 2 strzykaw ki z rozgniecionym peritolem 0,5 tab.

ZABIEGI

SZPITAL 

ZASTOSOWANE LEKI

VETEMEX  10MG/ML   20 ML 0,6 ml
Peritol 4mg  1 tabletka

ZALECENIA

Czekamy na dopełnienie formalności z fundacją VIVA odnośnie dof inansow ania - koszt dalszego leczenia min. 1000-1500 zł. Jeśli uda csię
dof inansow ać - proszę o bad. krw i - przesiew  z lipazą DGGR po 12 h na czczo oraz umów ienie na bad. USG j. brzusznej (8 h na czczo). 
Jutro kontynuacja, jutro kontynuacja Dexasone, Ornipural, dokarmienie Nutribound z Peritolem. 
Jutro proszę, aby Szarot był po 12h głodów ki - proszę o badanie krw i przesiew ow e z lipazą, w  pt USG po 8 h głodów ki. 
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Test FIV/ FeLV ujemny.

Zarejestrow ała: Lekarz w eterynarii Emilia Liw ocha

16/01/2020 09:02: BADANIE

OPIS WYWIADU

z relacji w łaściciela dzisiaj dużo gorzej
nie mogł w  domu znależć sw ojego miejsca zeskakiw ał i w skakiw ał na krzesło, miałaczał
ma problem z oddaniem kału, udało się jedynie oddać kał w ielkości orzecha laskow ego
przyjmuje na szpital

Zarejestrow ała: Lekarz w eterynarii Dominika  Kinelska

16/01/2020 15:20: BADANIE I PROFILAKTYKA

OPIS BADANIA

T 38,6, bł. śl. zażółcone, mniej niż w czoraj, w w  chł małe, osłuchow o bz, prostnica w ypełniona tw ardymi masami.
Podano 50 ml Duphalyte, 100 ml glukoza:nacl i.v. 
Podano 5 ml oleju paraf inow ego p.o.
Dokarmiono Nutribound 3 strzykaw ki z peritol.

OPIS PROFILAKTYKI

 1. Badanie krw i , VETLAB-przesiew ow e krw i
 2. Badanie krw i , lipaza

ZABIEGI

SZPITAL 
Badanie krw i 
Badanie krw i 

ZASTOSOWANE LEKI

VETEMEX  10MG/ML   20 ML 0,6 ml
Peritol 4mg  1 tabletka
Duphalyte/Flakon 500ml 60 ml
Ornipural roztw ór 1,1 ml
Dexasone 0,5 ml
Sposób podania: Injekcja domięśniow a
Test Vetexpert FIV/FELV - 10 szt 1 opakow anie

ZALECENIA

Jutro kontynuacja, USG, omów ienie badań krw i, 

Zarejestrow ała: Lekarz w eterynarii Emilia Liw ocha

17/01/2020 13:03: BADANIE

OPIS WYWIADU

Wczoraj miał trochę energii, zjadł ok 60g Katovit gastro intestinal + pierś pieczonego kurczaka (parę kęsów)
Kał oddał w czoraj w ieczorem i dziś rano. Mikcja praw idłow a
W nocy się nie ruszał, rano zjadł odrobinę, ale niew iele, potem schow ał sie pod kapą na kanapie i siedział tam cały czas

OPIS BADANIA

Temp. 37,9
Błony śluzow e zażółcone, lepkie, 
Brzuch miękki w  badaniu palpacyjnym

Podaję Vetemex, podaję 1/2 tabl. Perirtolu
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Podłączam 100ml NaCl z Glukozą + 50ml Duphalytu w  pow olnym w lew ie
Podaję 15ml Nutriboundu. Kot zjada niew ielka ilość saszetki Diabetic w  szpitalu (kot je bardzo chętnie, nie daję w iecej ze w zględu na USG)
Dziś ew  pow tórka Convenii (do podania po USG)

ZABIEGI

SZPITAL 

ZASTOSOWANE LEKI

VETEMEX  10MG/ML   20 ML 0,6 ml
Duphalyte/Flakon 500ml 60 ml

Zarejestrow ała: Lekarz w eterynarii Iza Szałkow ska

17/01/2020 17:01: BADANIA DIAGNOSTYCZNE

Wykonano badania diagnostyczne.

ZABIEGI

Badanie USG- jama brzuszna  

Zarejestrow ała: Lekarz w eterynarii Małgorzata Nestorow icz
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17/01/2020 19:35: BADANIE

OPIS WYWIADU

Po USG w  szpitalu brak apetytu, dokarmiono 3 strzykaw ki Nutribound.

OPIS BADANIA

Brzuch miękki, prostnica pusta.
W USG znaczny stan zapalny w ątroby, w w  chł w nęki w  normie, krezkow e pow iększone, stan zapalny pęcherzyka żółciow ego.

ZABIEGI

Ordynacja Convenia 
Badanie krw i 10 
rozmaz manualny VetLab

ZASTOSOWANE LEKI

Convenia 4ml 0,5 ml
Dawkowanie: 0,4
Nutribound KOT 150 ml 1 szt.

ZALECENIA

Jeśli stan pozw oli na znieczulenie przy biopsji w w  chł rów nież BAC w ątroby - do ustalenia. 
Ursocam 1/4 tab 1 x dz. 
Encortolon 1 tab 2 x dz. 
Jutro kontynuacja płynoterapii.

Zarejestrow ała: Lekarz w eterynarii Emilia Liw ocha

18/01/2020 14:01: BADANIE

OPIS WYWIADU

Standardow o po kroplów ce w ieczorem żyw otniejszy, dziś znów  osow ienie, chodzi po domu, ale mało reaktyw ny. Nie jadł. Podano rano
Encortolon 1 tab.

OPIS BADANIA

T 38,6, bł. śl. zażółcone, w ilgotne, CRT 1,5 s w w  chł norma, osłuchow o bz, brzuch miękki.
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Waga 4,1 kg.

Podano sol. ringerii 100 ml i.v. i 40 ml Duphalyte i.v.
Dokarmiono Nutribound 3 strzykaw ki + Peritol 1/2 tab. W szpitalu mikcja +, bardzo zainteresow any saszetką diabetic - chętnie zjada,
gastrointestinal - nie je.

ZABIEGI

SZPITAL 

ZASTOSOWANE LEKI

VETEMEX  10MG/ML   20 ML 0,6 ml
Duphalyte/Flakon 500ml 50 ml
Ornipural roztw ór 1,1 ml
Peritol 4mg  1 tabletka

ZALECENIA

Rano do podania Peritol 1/2 tab. 
Jutro kontynuacja u nas. Próba z innymi f irmami gastrointestinal w  domu.

Zarejestrow ała: Lekarz w eterynarii Emilia Liw ocha

19/01/2020 13:19: BADANIE

OPIS WYWIADU

Dostał encortolon w czoraj i dziś
Peritol dostał dziś rano  
Zjadł praw ie całą puszkę now ego jedzenia ale w łaścicielka musiała podlew ać płynem Miamor
Oddał dziś rano praw idłow y kał
Ma w ięcej energii nie chow a się
W nocy w stał na karmienie po raz pierw szy od kilku tygodni

OPIS BADANIA

Temp. 38,4
Błony śluzow e bladożółte, lepkie
w w . chłonne w  normie
Brzuch miękki, niebolesny
Osłuchow o bez zmian

Podłączam 100ml sol. Ringeri + 40ml. Duphalytu
Podaję 2 strzykaw ki Nutriboundu, proponujęm saszetikę Sensitivity - kot chętnie je
Podaję Vetemex

Jutro jeżeli Szarot będzie jadł - przerw a od płynoterapii
Zostaw iam w enf lon i w e w torek kroplów ka z Ornipuralem

Proszę o podaw anie 1 tabl. Encortolonu 2x dziennie
Peritol 1/4 tabl. 2x dziennie

ZABIEGI

SZPITAL 

ZASTOSOWANE LEKI

Duphalyte/Flakon 500ml 50 ml
VETEMEX  10MG/ML   20 ML 0,5 ml
Inj. Solutio Ringeri 500ML 1 sztuka
SENSITIVITY KOT SASZETKA KURCZAK 1 opakow anie

Zarejestrow ała: Lekarz w eterynarii Iza Szałkow ska

19/01/2020 18:41: WIZYTA
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Historia wizyt

ZASTOSOWANE LEKI

Peritol 4mg  1 tabletka
SENSITIVITY KOT SASZETKA KURCZAK 4 opakow anie

Zarejestrow ała: Lekarz w eterynarii Emilia Liw ocha

21/01/2020 16:43: BADANIE

OPIS WYWIADU

Żyw otniejszy niż ostatnio, je w ięcej, ok 3/4 sw ojej porcji sprzed choroby. Nie w ymiotuje.

OPIS BADANIA

T 37,3, ale prostnica w ypełniona masami kałow ymi, pomiar utrudniony. Bł. śl. zażółcone, w w  chł dost do badania w  normie, osłuchow o w
normie, oddechy w  normie, brzuch miękki, lekko w zdęty, tw arde masy kałow e w  prostnicy.

Przyjęto do szpitala, o godz. 16:30 podłączono sol. ringerii z Duphalyte (otw arta butelka), podano ok 70 ml, kolejne 80 ml - glukoza:nacl 1:1,
prędkość w lew u 40 ml/h.
Dokarmiono 12 ml Nutribound w  szpitalu, zaproponow ano saszetkę Sensitivity.
Podano 4 ml oleju paraf inow ego p.o.

ZABIEGI

SZPITAL 

ZASTOSOWANE LEKI

SENSITIVITY KOT SASZETKA KURCZAK 1 opakow anie
Ornipural roztw ór 1,1 ml
Nutribound KOT 150 ml 1 szt.

ZALECENIA

W czw artek na czczo na bad. krw i - przesiew , kontynuacja płynoterapii.

Zarejestrow ała: Lekarz w eterynarii Emilia Liw ocha

23/01/2020 10:08: BADANIE I PROFILAKTYKA

OPIS WYWIADU

Do w czorajszego popołudnia jadł ładnie, oddaw ał mocz i kał w  normie, miał w ięcej energii. Wczoraj po południu znów  pogorszenie, brak
apetytu, zjadł o 17:00, ale bez entuzjazmu, peritol ostatni dostał w e w torek w ieczorem. Potem nie chciał jeść w ięc nie podano Encortolonu
w czoraj w ieczorem i dziś rano. Dziś apatyczny.

OPIS BADANIA

T 38,3, bł. śl. zażółcone, w ilgotne, CRT < 1,5 s, w w  chł norma, brzuch miękki. Waga 3,9 kg.
W szpitalu mikcja ++++, potem rów nież do kuw ety mniejsza. 
Dokarmiono Nutribound + peritol 1/4 tab (Nutribound 2 strzykaw ki 5 ml). W szpitalu zjadł dość chętnie sensitivity.
Podano 50 ml Duphalyte z prędk. 30 ml/h, następnie 100 ml sol. ringerii z prędk 40 ml/h.

OPIS PROFILAKTYKI

 1. Badanie krw i , VETLAB-przesiew ow e krw i
 2. Badanie krw i , lipaza

ZABIEGI

SZPITAL 
Badanie krw i 
Badanie krw i 

ZASTOSOWANE LEKI

SENSITIVITY KOT SASZETKA KURCZAK 1 opakow anie
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Historia wizyt

Ornipural roztw ór 1,1 ml
Duphalyte/Flakon 500ml 50 ml
Inj. Solutio Ringeri 500ML 1 sztuka
Peritol 4mg  4 tabletka

ZALECENIA

Podanie Encortolon jesli się uda w  lecznicy przy w ydaniu, w ydanie peritol do podaw ania objaw ow o przy gorszym apetycie 1/4 tab. 
Jeśli dalej źle - jutro znów  kroplów ka.

Zarejestrow ała: Lekarz w eterynarii Emilia Liw ocha

Podpis lekarza weterynarii
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