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13/10/2020 15:21: BADANIE I DIAGNOSTYKA

Temperatura: 36,2°C
Waga: 3,8 kg

OPIS WYWIADU

pies znaleziony, przyszedł pod dom Panstwa w pt. od pt wieczorem nic nie je. pije. byli panstwo w 2 klinikach, bylo
usg - przepuklina kroczowa. byl proponowany zabieg. zadnych lekow nie dostaje. nie byla robiona krew. chodzi ale
slaby, raczej spokojny, spi.

OPIS BADANIA

pies w stanie ogólny złym. wychudzony, linia kręgosłupa i żeber wyczuwalna i widoczna. osowiały, słabo reagujący,
położony lezy i prawie nie reaguje
obfity kamien nazębny - do sanacji i prawdopodobnie częsciowej ekstrakcji w późniejszym terminie
brzuch miekki, b bolesny
przepuklina kroczowa po str lewej
kał biegunkowy, okolica odbytu uwalana kałem 
twc  36,2
bł śluz bladorożowe
ww chł dost do badania powiększone
osłuchowo arytmia i silny szmer nad sercem. nad płucami bz

w pogladowym usg niewielki guz na śledzionie, liczne ogniskowe zmiany na wątrobie, powiekszone ww chł, w
przepuklinie p.moczowy (mocz zastoinowy) oraz jelita. żołądek pusty, silnie hyperechogenny

ze wzgledu na wysoka lipaze wykonuje takze test cpl w celu wykluczenia zap trzustki - cPL b wysoki - ostre zap
trzustki

oddał mocz w klatce

do wykonania w trybie cito zabieg odprowadzenia przepukliny. ze względu jednak na to, że pies oddaje mocz, a jest
w stanie złym - najpierw stabilizacja pacjenta i zabieg za ok 2 dni. stan jednak jest na tyle poważny, że może nie
dożyć zabiegu a sam zabieg obarczony jest b wysokim ryzykiem. za porozumieniem z fundacją Azyl decyzujemy,
aby walczyć o psiaka.
Wykonano badania diagnostyczne.

ZABIEGI

WIZYTA 
POBRANIE KRWI 
MORFOLOGIA ProCyte IDEXX 
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OZNACZENIE FT4+T4 
USG AFAST/TFAST 

ZASTOSOWANE LEKI

Venflon G 22 (niebieski) 0,9*25mm 
Catalyst Chem 17 
VIDAS FT4 
VIDAS T4 
Natrium chloratum - 250ml 
Przyrząd do przetacz. płynów 
BUPAQ  0,3mg/ml    -  10 ml 
Sposób podania: Injekcja podskórna
Controloc   0,04g 
Dawkowanie: 2x dz po 1 ml
NO-Spa , 40mg/2ml, 5 amp. 
Sposób podania: Injekcja domięśniowa
TEST Vetexpert CPV/CCV   parvo/korona 
1105D039
Oct. 09, 2021
VetExpert Vcheck cPL 
F129D006
15.10.2021
Synulox RTU 100 ml na ml 
Sposób podania: Injekcja podskórna
Metronidazol 0,5% 100ml 
Sposób podania: Dożylnie
Dawkowanie: 2x dz po 20 ml
Prevomax rozt.do wstrz. 10 mg/ml   20 ml 
Sposób podania: Injekcja podskórna
Forthyron 200 ug      250 tabl. 
Sposób podania: Doustnie
Dawkowanie: 2x dz po 1/2 tabl
Podkład higieniczny 60x90 
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