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OPIS WYWIADU
Po opieką fundacji od 3 tygodni. Przejęta z hodowli gdzie u kilku innych psów były zaburzenia rozwojowe dot. układu
ruchu. Nie jest w stanie normalnie chodzić na kończynach miednicznych.
OPIS BADANIA
Przemieszcza się an kończynach piersiowych kończyny miedniczne podciągając pod brzuch wykonując nimi
niewielkie ruchy naprzemienne. Kończyny miedniczne w bardzo silnym zgięciu stawów biodrowych, kolanowych,
mniejszym stopniu skokowych. Miednica podczas chodzenia we fleksji - podciągnięta pod brzuch.
W badaniu w znieczuleniu ogólnym ruchomość stawów biodrowych, skokowych, stawów stopy prawidłowe.
Ruchomość w stawach kolanowych bardzo zaburzona - ograniczony wyprost, rotacje zewnętrzne podudzi,
podwichniecie stawów udowo -piszczelowych, zwichniecie rzepek na stronę boczną - IV stopnia.
Ze względu na brak możliwości ułożenia kończyn miednicznych do badania RTG w znieczuleniu w pozycji zbliżonej
do fizjologicznej - co pozwoliłoby wstępnie ocenić patologię - wykonano badanie tomograficzne.
Badanie dotyczyło kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego, miednicy, kończyn miednicznych. Nie stwierdzono
nieprawidłowości w badanym odcinku kręgosłupa. Widoczna patologia kości udowych w postaci zwiększonej
antewersji szyjek kości udowych, co najpewniej jest przyczyną zaburzeń rozwojowych kolan. Zaburzenia osiowe
trzonów kości udowych. Patologia końców dalszych - szpotawość, niewykształcony bloczek kości udowych,
podwichniecie stawów udowo piszczelowych, zwichniecie rzepek IV stopnia. Koślawość końców bliższych kości
piszczelowych z ich silna zewnętrzną rotacją.
Stawy skokowe i stóp ujęte w badaniu bez patologii.
ZABIEGI
Założenie venflonu
TK
ZASTOSOWANE LEKI
TORPHADINE VET 10 MG/ML FIOLKA - 10 ML 0,2
Sedazin 20mg/ml 50ml
1 ml
Sposób podania: Iniekcja domięśniowa
Midanium 15mg/3ml amp.
0,2 ampułka
Sposób podania: Dożylnie
Plofed 1% 10mg/ml
5 ml
Sposób podania: Dożylnie

ml
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Natrium Chlor 0,9% 10ml, 100amp
1 ampułka
Sposób podania: Dożylnie
Strzykawka 2ml
1 sztuka
Kompresy Gaz. Niejał. 10x10cm 0,05 opakowanie
Venflon standard
1 sztuka
Plaster Omnisilk 5cm
0,1 sztuka
Opaska No Chew Kruuse 4,5cm/7,5cm/10cm 0,1
sztuka
Opaska Fun-Flex 5cm/7,5cm/10cm 0,1 sztuka
Mikroprobówka 1,3ml z heparyną litową 100szt 1
sztuka
Plaster Omnisilk 2,5cm
0,1 sztuka
Cewnik Foley 12FR/5-10ml
1 sztuka
Worek moczowy 150cm
1 sztuka
ZALECENIA
Leczenie opercyjne złożonej wady stawów kolanowych.
Prawy staw: transpozycja guzowatości kości piszczelowej, wytworzenie bloczka kości udowej
Lewy staw: osteotomia korekcyjna nasady dalszej kości udowe, osteotomia poziomująca nasady bliższej kości
piszczelowej (TPLO) z korektą zaburzenia osiowego i koślawości. Wytworzenie bloczka kości udowej.
Zarejestrował: Radosław Owczarek
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