Hund & Katt

Anestesi App
Dechra är passionerade när det kommer till
veterinärmedicinsk anestesi och analgesi. Vi
strävar efter att alltid förse dig med relevant
och uppdaterad information och stödjer
dig i arbetet på kliniken.

Vi har utvecklat en unik veterinärmedicinsk
anestesi app för att hjälpa dig att skräddarsy
anestesi och analgesiprotokoll för varje
enskild patient.

Appens huvudsakliga egenskaper:
Utvecklad i samarbete med anestesiologer
specialiserade på veterinärmedicin
Enkel att använda
Innehåller detaljerad information om 36 olika
anestetiska substanser
39 övergripande anestesiprotokoll för hund
(24) och katt (15)
Innehåller detaljerade överväganden för alla
stadier av anestesi
Inkluderar AVAs ‘Riktlinjer för säkrare anestesier’

Resurser när du behöver dem
Dechras anestesi app är enkel att ladda ner och blir en praktisk och användbar resurs för
veterinärer, legitimerade djursjukskötare och studenter.
Appen kan användas för att bygga självförtroende och kunskap, speciellt inom de områden som är
mera ovanliga, eller då en uppdatering på hur man utövar gott anestetiskt tillvägagångsätt är på sin
plats.

Ladda för iOS eller Android

Appen innehåller information om:

36 olika anestetiska
substanser i 10 olika
läkemedelsklasser

24 olika anestesiprotokoll
för hund och 15 för katt.

inklusive:

•

Specifika hänsynstaganden beroende
på tillstånd och patient

Varje protokoll innehåller information om:

•

Dos

•

Administrationssätt

•

Behov av preoperativ stabilisering

•

Möjliga kontraindikationer

•

Premedicinering

•

Biverkningar

•

Perioperativ analgesi

•

Induktion, underhåll och uppvak

På detta sätt säkerställs att protokollet tar
hänsyn till hela den perioperativa perioden.

En användarvänlig doskalkylator för varje
substans låter dig snabbt beräkna doser för
samtliga aktuella läkemedel. Eller, fyll i din
patients kroppsvikt i det valda protokollet, så
beräknar programmet doserna du behöver
för önskat protokoll.

www.dechra.se

All information samlas i ett individuellt
patientprotokoll som du kan spara direkt i
appen, eller maila över för sparande i patientens
journal. Favoritprotokoll kan enkelt sparas
ner i appen och användas igen.
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