
Diagnosztikai és Kezelési Opciók Parvo Gastroenteritis kezelésére

Diagnosztikai és Kezelési Opciók & Árak 
(10kg-os kutya kezelése esetén) 
Aiport Animal Emergency Hospital, 
Indianapolis, IN U.S.A. 
Az itt közölt árak US dollárban értendők 2003-
ban

Legjobb 
kórházi 
kezelés 

Jó kórházi 
kezelés

Ambuláns 
kezelés

A tulaj 
(pénztárcája) 

által 
választott 

egyéni 
kezelés

1.nap 2.nap 1.nap 2.nap 1.nap 2.na
p

Vizsgálat Vizsgálat díja 58 58 58 58

Laboratóriumi 
tesztek

Parvo teszt (ELISA-teszt): 
bélsárból 35 35 35 35

Bélférgesség vizsgálata-
felszíndúsítással 16 16 16 16

CBC (Teljes vérkép) 27 27 27 27
Megismételt fehérvérsejt 
szám 17 17 17 17 ?

Vércukor mérése 16 14 16 14 ?
Electrolytok mérése (K + Na 
+ Cl) 20 16 20 14 ?

Féregtelenítés

Ivermectin: subcutan, hányás 
esetén, (200ug/kg sc hetente 
egyszer), de csak 6 hetes kor 
felett.

8 8 8 ?

Drontal-Plus: orálisan, 
hogyha nincsen hányás 12 12 12 ?

Folyadék 
terápia

IV katéter + 1000ml Lactated 
Ringers +5% Dextrose +1ml 
Vitamin B-complex inj. I.V.

58 58 ?

Második liter Lactated 
Ringers intravénásan 13 13

Szubkután Lactated Ringers 
(500ml) 22 22 ?

Anti-Endotoxin 
kezelés

Endoszérum kezelés csak egy 
alkalommal mielőtt az 
antibiotikumos kezelést 
elkezdjük. 
(4ml=$4 per/kg testsuly) iv 
vagy sc.

44 44 44 ?

Antibiotikum 
kezelés

Gentomycin injekció
(minden 12 óránként) 14x2 14x2 14x2 14x2 14 14 ?

Ampicillin injekció
(minden 8 óránként) 14x3 14x3 14x3 14x3 14 14 ?

Hányás 
megelőzése, 

kezelése

Metoclopramide (Reglan) 
injekcio 8 óránként s.c. vagy 
iv.

14x2 14x2 14x2 14x2 14 14 ?

Ondansetron (Zofran) iv/sc a 
hányáscsillapítás 
"nagyágyúja" ha a Reglan 
nem elég

33 33 33 33 ?

Kórházi ápolás 24 órás kórházi ápolás 
költsége 45 45 45 45 ?

Hasi fájdalom 
csillapítás

Butorphanol (Torbugesic) inj. 
0.4mg/kg IV 8 óránként, ha 
szükséges.

14x3 14x3 14x3 14x3 14 ?

Gyomor és 
bélnyálkahártya 

védelme

Cimetidine inj. (5mg/kg) IV., 
8 óránként, ha szükséges. 14x3 14x3 14x3 14 ?

5% Dextrose 
pótlás 

Hypoglycemia esetén adjál 
5% dextrose oldatot a 
Lactated Ringers intravénás 
folyadékhoz.

14 14 14 14 ?

KCl pótlás 
minden egy liter 

infuzióhoz

Vér kálium szintje 
<2.0, adjunk 80mEq/l, 
ha <2.1-2.5, adjunk 60mEq/l,
ha <2.6-3.0, adjunk 40mEq/l, 
ha <3.1-3.5, adjunk 28mEq/l, 
ha 3.6-5.0, adjunk 5mEq/l 
KCl-t az 1 liter Lactated 
Ringer oldathoz.

14 14 14 14 ?

Intravénás 
tápanyag 
bevitele

Multilumenű intravénás 
katéter a vena jugularisba 
helyezve: dextrose + 
aminosavak + lipidek
+vitaminok. Nagyon ritkán 
használjuk.

>100 >60 ?

Immunrendszer 
stimulálása

Plazma transfuzio: 
ha a fehérvérsejtszám 1,000 
alatt, vagy ha az albumin < 
1.8 alatt van.

105 ?

Interferon (30 units/ml): 20 
ml (iv, sc, per os) 14 14 14 14 14 14 ?

Neupogen (Filgrastin 
300mcg/ml): ha a 
fehérvérsejtszám 1,000 alá 
esik. A Neupogen fokozza a 
vérkeringésben levő 
fehérvérsejtek számát. 
Adagja: 5 microgram/kg, 
lassú iv. vagy sc beadással, 
egyszeri alkalommal.

74 ?

A kezelési 
költségek 
becslése

Az első éjszakai kezelés 
összköltsége
A második éjszakai kezelés 
költsége
Egy négy napos kezelés 
összköltsége

Túlélési esély

Túlélési esély (százalékban)
Rottweiler, pit bull, 
doberman, labrador
(1-4 hónapos kor)

70% 60% 25% ?

rottweiler, pit bull, doberman, 
labrador 
(5-10 hónapos kor)

80% 60% 30% ?

Egyéb kutyafajták
(1-4 hónapos korig) 85% 65% 40% ?

Egyéb kutyafajták 
(5-10 honapos korig) 90-95% 70-75% 60% ?

Az alábbi kezelési opciót választottam, ezt az 
aláírásommal igazolom, a megbecsült költségek 
kifizetését a Fizetési Kötelezettségi  
Megállapodás szerint vállalom. 
Dr._______________________ magyarázata alapján megértem és elfogadom, hogy a túlélési esélyek 
százalékos  becslése  csupán  egy  általános  kórjóslatot  jelez,  és  nem  ad(hat)  garanciát  a  kutyám 
meggyógyulására,  mivel  a  gyógyulást  számos  egyéb  tényező  is  befolyásolja:  a  kutya 
immunrendszerének állapota (az anyától kapott védő immunellenanyagok mennyisége és minősége), 
az egyidejűleg jelen lehető egyéb problémák (bélparaziták, külső élősködők, anémia, egyidejű egyéb 
fertőzések,  pl.szopornyica),  a  parvo  vírusfertőzést  okozó  specifikus  törzsek  virulenciája,  stb. 
Megértettem, hogy az Aiport Animal Emergency Center mindent elkövet a költségek minimalizálására, 
folyamatosan és előre  tájékoztat  minden előzetesen egyeztetett  költségbecsléstől  eltérő változásról. 
Ezen információk alapján, a kezelőorvossal gyakran konzultálva, magam is részt veszek a kezelésre 
vonatkozó döntésekben.


