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Dátum: 2021.03.16. 10:44 Kórlap típusa: Egyedi - részletes
Állatorvos: dr. Mihalov-Kovács Eszter Eset jellege: ultrahangvizsgálat
Közreműködő
állatorvos(ok):

dr. Szeghő Zsolt (0849) Egység:
Raktár: Központi raktár

Állat adatai: Kompót, 14 év 0 hónap 15 nap, kutya, cocker spániel, Hím, ivartalanított, arany
Mikrochip: 985120022351866
Oltási könyv: 986296 Útlevél:

Eset leírása: Hasi ultrahang vizsgálatra érkezett.

(S) Subjective - Kórelőzmény

Érvényes védőoltások: 2021.01.06. Kutya kombinált + veszettség elleni védőoltás (Versican Plus DHPPi/L4R)
Utolsó féreghajtás: 2021.01.06.
Szívféreg státusz:
Utolsó szívféreg szűrés:
Utolsó szívféreg elleni kezelése:
Allergia: Versican Plus L4R
Folyamatosan szedett gyógyszerek: Hepa pet májvédő tabletta
Tartási mód: bent
Etetés: házi és táp vegyesen

Kórelőzmény: Hasi ultrahangra érkezett. Hányás nincs már.

(O) Objective - Tünetek, fizikális és kiegészítő vizsgálatok

Testtömeg: 13.6 kg Hőmérséklet: 38.5 °C
Szívverések száma: 78 /perc Légzésszám: 42 /perc
KTI: 1 mp Nyálkahártya: halvány rózsavörös
Kondíció: jó Viselkedés: nyugodt

Tünetek: Máj: normális alakú, enyhén megkisebbedett, kissé megnövekedett echogenitású,
szerkezete inhomogén, a portális erek körül a kötőszövet kissé megvastagodott.
Epehólyag: közepesen telt, fala normális, benne kő- ill. homokárnyék nem látható.
Lép: normális alakú, nagyságú, szerkezete megtartott, a hilusánál egy 4*8 mm-es
echodús góc ábrázolódik a lép tokja alatt.
Jobb oldali vese:  normális alakú, nagyságú, a kéregben több 4-10 mm átmérőjű
echoszegény cystosus elváltozás.
Bal oldali vese:  normális alakú, nagyságú, a kéregben több 4-10 mm átmérőjű
echoszegény cystosus elváltozás. 
A kéreg velő állomány jól elkülönül, a kéreg enyhén echodúsabb.
Húgyhólyag: vizelettel közepesen telt, fala normális, benne kő-, ill. homokárnyék nem
látható.
Egyéb hasűri szervek: elváltozás nem látható, szabad hasűri tartalom nem ábrázolódik.



(A) Assessment - Értékelés, differenciáldiagnózis, diagnózis

Értékelés, differenciáldiagnózis: Kezdődő veseelégtelenség
Lezajlott májgyulladás után a májszövet kötőszövetes átépülése
A lépben és a vesében lévő elváltozásokat ajánlott Uh-val utánkövetni.

Diagnózis:

Prognózis:

(P) Plan - Kezelési terv vagy protokoll

Kezelési terv: Májvédelem, vesevédelem.

Következő vizsgálat időpontja:

Esedékes védőoltások: 2021.01.31. Kutya kombinált védőoltás (Biocan Novel DHPPI/L4 )
2021.02.06. Kutya kennel köhögés elleni orrba cseppenthető vakcina (Nobi-vac KC)
2022.01.06. Kutya kombinált + veszettség elleni védőoltás (Versican Plus DHPPi/L4R)
2021.01.10. Kutya kombinált + veszettség elleni védőoltás (Biocan Novel DHPPI/L4R)

Következő féreghajtás: 2021.04.06.
Következő szívféreg szűrés:
Következő szívféreg elleni kezelés:

Jelen kórlap a vizsgálatok és kezelések leírására, az elvégzett szolgáltatások igazolására szolgál, nem minősül számlának, egyéb
számviteli bizonylatnak, ÁFA visszaigénylésre nem használható!

Állat neve Tétel neve Mennyiség Szolgáltatáscsomagból felhasználva

Kompót UH vizsgálat általános hasi 1.0 db Nem

Köszönjük, hogy igénybe vette szolgáltatásainkat!
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