 Regurgitacions, excés de saliveig y
dificultats en la deglució.
 Procediments terapèutics com
l'extracció de cossos estranys
d'esòfag i estómac.
La videoendoscòpia digestiva consisteix en
la introducció d'un instrument anomenat
vídeo endoscopi a través del tub digestiu
amb l'objectiu de l'estudi de patologies del
sistema digestiu. Existeixen dues
modalitats depenent de la zona a estudiar:



Dilatació d'estenosi esofàgiques.

 Vòmits crònics.
 Dificultats i dolor a la defecació
 Diarrees cròniques.

Videoendoscòpia digestiva vies altes:
estudi d'esòfag, estómac i duodè

Colonoscòpia: colon i ili.

Preguntes freqüents
Per què sotmetre a la meva mascota a
una vídeo endoscòpia?

La realització d'una vídeo endoscòpia
sempre serà prescrita per un veterinari, a
manera de resum les indicacions principals
de la tècnica són:

Què necessito saber abans de portar el
meu animal a una videoendoscòpia?
Se l'informarà sempre detalladament dels
preparatius que s'han de prendre ja que
dependran no solament de l'animal, sinó
també del tipus de regió a estudiar i del
tipus de malaltia de la qual se sospiti. EN
GENERAL la seva mascota s'ha de
presentar en dejú. En la majoria de les
ocasions es preveu un ingrés al matí (08:15
-8: 45 hores) i l’alta es fixarà la mateixa
tarda (concertant una cita de sortida amb el
veterinari responsable).
Què es realitzarà durant el procediment?

Quins són els avantatges de la
videoendoscòpia?
És un procediment menys dolorós que una
cirurgia convencional. Tot i que es realitza
amb anestèsia general, el temps i quantitat
d'agents anestèsics es veuen reduïts en un
alt percentatge, fent la recuperació del
pacient més fàcil, reduint així el temps
d'hospitalització i convalescència.

En funció de la sospita clínica del pacient,
la tècnica estudiarà les diferents zones i, si
s’escau s'obtindran biòpsies per al seu
estudi i interpretació per part d'un patòleg.
Els resultats seran comentats via telefònica
al seu veterinari (si el pacient ve remès).
Se li entregarà un informe detallat Un
informe detallat li serà lliurat en al moment
de l’alta del seu animal.

ENDOSCÒPIA
DIGESTIVA

Especialitats
Cardiorespiratori/Cateterismes
Cirurgia intervencionista
Oftalmologia
Neurologia/Neurocirurgia
Dermatologia
Diagnòstic per la imatge
Medicina Interna
Cures intensives
Cirurgia

HOSPITAL VETERINARI MOLINS

Animals exòtics

P.I. Molí dels frares C/B N-27

Anestèsia

Sant Vicenç dels Horts

Etologia

Telèfon 93 668 57 53

Urgències

www.hvmolins.com

Oncologia

hospital@hvmolins.com
Fisioteràpia/ Rehabilitació
Ortopèdia/ Traumatologia

Urgències les 24 hores 365 dies a l’any

