
AKCJA ZDROWYCH ZĘBÓW
Formularz zgłoszeniowy

Dane Pacjenta                                                                                                                                        

Imię:                                                                                   Gatunek:          Królik

        Świnka morska

        Szynszyla

Płeć:   Samiec          Samica Wiek:                                                             

Czy zwierzę trzymane jest pojedynczo?  Tak   Nie Liczba osobników w stadzie:                                  

Historia choroby stomatologicznej               (Proszę wybrać najbardziej pasujący opis)                                                                 

Zwierzę nigdy nie było badane pod kątem choroby stomatologicznej.

Stopień 0: Zwierzę było badane w przeszłości i zostało uznane za zupełnie zdrowe.

Stopień 1: Zwierzę wymaga jedynie okresowych korekcji zębów. Stan ogólny bardzo dobry. 

Stopień 2: Zwierzę ma za sobą zabieg ekstrakcji zębów, ma regularnie przycinane zęby, lub wymaga 
okresowej antybiotykoterapii. Obecne objawy dodatkowe ze strony przewodu pokarmowego, oczu lub nosa, poddające 
się leczeniu. Stan ogólny dobry. Nie wymaga stałego dokarmiania.

Stopień 3: Zwierzę po wielokrotnych ekstrakcjach, lub po spontanicznej utracie/ połamaniu zębów. Niektóre, 
lub wszystkie zęby rosną wolniej, lub nie rosną wcale. Wymagana stała antybiotykoterapia. Chorobie stomatologicznej 
towarzyszą uporczywe objawy ze strony oczu lub nosa, które ciężko kontrolować. Konieczność dokarmiania celem 
zachowania stabilnej masy ciała.

Stopień 4: Zwierzę po serii zabiegów stomatologicznych, lub spontanicznej utracie/ połamaniu większości 
zębów. Pozostałe zęby nie rosną, lub są przykryte dziąsłem. Brak, lub nieznaczne nasilenie stanu zapalnego w jamie 
ustnej. Stan ogólny dobry. Zwierzę odżywia się jedynie papkowatym pokarmem lub jest karmione ręcznie. 

Informacje dietetyczne                                                                                                                                 
Proszę o możliwie najszczersze i najdokładniejsze określenie procentowego udziału różnego rodzaju pokarmu w diecie zwierzęcia. W przypadku 
stad, proszę o uwzględnienie jedynie preferencji dietetycznych konkretnego osobnika, a nie porcji pokarmu przypadającej na wszystkie zwierzęta.

Siano/ trawa:              %

Zioła suszone lub świeże, części zielone roślin, warzywa liściaste:               %
(Np. babka lancetowata, mniszek, pędy i liście drzew i krzewów, zioła doniczkowe i ogrodowe, rukola, roszponka oraz inne sałaty, szpinak, koper, 
jarmuż, liście warzyw korzeniowych, itp.)

Suszone lub świeże warzywa i owoce:               %
(Np. warzywa korzeniowe, brokuły, cykoria, ogórek, seler naciowy, owoce rodzime – jabłko, gruszka i tropikalne – banan, mandarynka)

Granulaty lub karmy ekstrudowane:             %
(Karmy zawierające jednorodne granulki)

Mieszanki, karmy zbożowe, lub zboża kupowane oddzielnie:                 %

Smakołyki, dodatki, nagrody:                 %
(Np. bakalie, pestki słonecznika lub dyni, płatki kukurydziane lub owsiane, kolby, dropsy, chleb, wafelki, makaron, słodycze)

Karmy ratunkowe komercyjne bądź własnej produkcji:                  %
(Np. weterynaryjne karmy dla króliczych i gryzoniowych rekonwalescentów, namoczone granulaty, diety dla niemowląt, przygotowane w blenderze 
przeciery z warzyw, owoców, ziół, karmy) 

        


