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DIČ

pes Míša Fousek
02.07.2019
od ledna žlutá vodnatá stolice, ojedinělé zvracení spíše po příjmu většího příjmu krmiva, zvýšený příjem tekutin,, pomočuje
se doma !, hubne, je čím dál víc smutnější a má menší ochotu k pohybu, začal kulhat na levou pánevní končetinu, s pejsky
si občas i hraje, ale venku ujde opravdu již jen kousek, doma většinu dne prospí
jediné dietní opatření kuře s rýží
dosavadní terapie nevedla ke změně (několikery jakoby naslepo zvolené antibiotika, bez dietetických opatření,, provedeny
obrovské množství testů ze stolice a krevních testů, od kterých majitelka nedonesla výsledky))
jediná reakce byla snížení frekvence kálení po poslední terapii medrol v kombinaci s entizolem, ale tu už neberou !,, ve
speciálním obchodě kupují občas konzervy pro psy

Pacient

klinické vyšetření::
pozoruji velký úbytek svalové hmoty, BCS 1,5/5, propadlé temporální jámy ukazují ochabnutí masseterů, vystouplé kyčelní
hrboly, palpovatelná žebra,i přes velké osrstění pendulující abdomen (předpokládám tekutinu nebo masu) velmi bolestivý na
palpaci-doporučuji USG vyšetření
sliznice mírně bledé, susp. předpokládám anemii
CZS-pejsek komunikuje s personálem, reaguje na podněty, je unavenější, ale ne apatický, vezme si odměnu, MP sin.. občas
zvedá, susp. staršího data, ale momentálně není prioritou
USG-obrovská solidní masa v rozsahu celého mezogastria, místy hypoechogenní oblasti, místy heteroechogenní,, odtlačuje
veškeré orgány do hypogastria a epigastria, v hypogastriu nalezená volná tekutina, ostatní orgány velmi špatně dosažitelné,,
jaterní parenchym norm, ale utlačený v hrudním koši, střeva, která jsou dosažitelná mají znatelně dilatovanou stěnu,, MM
středně naplněný, zatlačený v pánvi
celkově prognoza velmi špatná, spíše neoperabilní tumor, dle usg nelze rozpoznat původ tumorozního procesu (jedině CT
nebo probatorní laparotomie))
hematologie odpovídá mírně anemickým sliznicím, ale výsledky nebrání operačnímu zákroku, bch nevylučuje zákrok,, ale
pokud pacient bude operabilní, bude potřebovat náležitou péči
majitelka souhlasí s probatorní laparotomií, pokud operabilní, připravený dárce na transfuzi, nejspíše plné krve,, plasma
lepší, ale velmi cenově náročná
další postup dle potřeby
na doma-léky proti bolesti inj, od zítra tbl forma, udělat pacientovi poslední dny, co nejhezčí, ve čtvrtek dopo chirurgický
zákrok
Označení dodávky

Cena % DPH

DPH

Celkem Kč

Klinické vyšetření základní

Šarže

1 ukon

231,40

231,40 21 %

48,60

280,00

USG- břicha do 15 min

1 ukon

371,90

371,90 21 %

78,10

450,00

Komplexní biochemické vyšetření Idexx
chem 10

1 ukon

471,07

471,07 21 %

98,93

570,00

Komplexní hematologické vyšetření IDEXX

1 ukon

371,90

371,90 21 %

78,10

450,00

1 ukon

74,38

74,38 21 %

15,62

90,00

1 ks

33,06

33,06 21 %

6,94

40,00

Odběr krve
A 1 materiál

Množství

MJ cena Sleva %

Cimalgex 80mg 32tbl

8C1990E

1 tbl

61,98

61,98 21 %

13,02

75,00

Metacam 0,5% inj 100ml

Y20809-C

1 ml

24,79

24,79 21 %

5,21

30,00

1 ukon

57,85

57,85 21 %

12,15

70,00

356,65

2055,00

Injekční aplikace léčiv s.c.; i.m., i.d.

1698,34

Součet položek
Rekapitulace:
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Číslo dokladu

1698,34 21 %
Tržba nepodléhá evidenci EET.

Vystavil

MVDr. Klára Kunčická

KVL

356,65

CELKEM K ÚHRADĚ

Dat. příštího odčervení

20.06.2020 pes Sára

2019000100
2055,00

2055,00

