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Do Wszystkich Zainteresowanych

Dn.28.11.2009  został  przyjęty  w  naszej  przychodni  kot  przywieziony  przez
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt z Jędrzejowa.
Zwierzę zostało znalezione przez członka Stowarzyszenia, nieopodal jego miejsca
zamieszkania, w lesie.
Zwierzę dostarczone w złym stanie ogólnym, z rozległymi obrażeniami ciała.

Badanie:

Kot, samica, data urodzenia nieznana, orientacyjny wiek określony na podstawie
rozwoju uzębienia – ok.7 miesięcy, masa 2,2 kg, maść szara, pręgowana.
Zwierzę w stanie szoku pourazowego.
Na ciele widoczne rozległe obrażenia w postaci braku kończyny piersiowej, lewej,
oddzielonej poniżej stawu łokciowego.
Znaczne ubytki skóry w części grzbietowej, sięgające od łopatki strony prawej do
okolic klatki piersiowej lewej strony.
Pomniejsze rozcięcia na kończynie miednicznej lewej.
Rany zanieczyszczone ziemią i częściami roślin.
Stan nagły, wymagający natychmiastowej hospitalizacji.
Szczegółowe badanie kliniczne oraz badanie krwi pozwoliły zakwalifikować zwierzę
do zabiegu chirurgicznego.

Postępowanie:

Wstępna stabilizacja.
Założenie  dojścia  dożylnego  w  postaci  kateteru  do  żyły  odpromieniowej
przedramienia  oraz  podanie  płynów  wraz  ze  środkami  przeciwbólowymi  oraz
antybiotykami.
Po wstępnej stabilizacji wykonano zabieg chirurgiczny.
Dokonano oczyszczenia rany, korekty brzegów uszkodzonej skóry oraz jej zszycia.
Kikut kończyny amputowano powyżej stawu łokciowego oraz zabezpieczono przerwane
naczynia.
W czasie zabiegu, przeprowadzonego w generalnej anestezji dożylnej, monitorowano
parametry  przyżyciowe,  jak  tętno,  oddechy,  wysycenie  krwi  O2  oraz  CO2  w
wydychanym powietrzu i temperaturę.
W czasie i po zabiegu zwierzęciu podawano tlen.
Brakujące fragmenty skóry pokryto opatrunkami koloidowymi.

Terapia:

Po zabiegu zwierzę otrzymało silne środki przeciwbólowe oraz antybiotyki.
Konieczna była (i jest do tej pory) stała opieka oraz regularne wizyty na zmiany
opatrunków oraz ocenę postępowania leczenia.
W chwili obecnej zwierzę czeka jeszcze jeden zabieg uzupełniający ubytki skórne.
Stan zwierzęcia jest stabilny i ulega systematycznej poprawie.



Wnioski i uwagi:

Wygląd ran odniesionych przez zwierzę oraz miejsce jego znalezienia wyraźnie
sugeruje, iż obrażenia z bardzo dużym prawdopodobieństwem powstały na skutek
uwięźnięcia kota we wnykach.
Brzegi skóry były gładko odcięte, a sama skóra odwarstwiona od tkanki podskórnej
i mięśni.
Kończyna oddzielona od tułowia w sposób nieregularny.
Jest wielce prawdopodobne iż pętla z drutu zaciskając się, ześlizgnęła się po
grzbiecie i uwięziła kończynę kota, która została oddzielona od ciała.
Wykluczam atak psów lub dzikich zwierząt, gdyż na ciele nie było absolutnie
żadnych śladów pokąsania lub szarpania przez kły.
Również wypadek komunikacyjny wydaje się nieprawdopodobny, głównie za względu na
brak charakterystycznych otarć, sińców oraz urazów narządowych i zanieczyszczeń
rany olejami, smarami, gumą, bitumitem.

Pełna dokumentacja przebiegu leczenia oraz stosowanych procedur znajduje się w
przychodni.
W razie pytań oraz wątpliwości prosimy o kontakt.

Z poważaniem
Kierownik Zakładu Leczniczego

lek. wet. Maciej Grabiec


