Hi ha patologies que es poden corregir
quirúrgicament, com ara les luxacions de
ròtula o les ruptures del lligament creuat
anterior, d’altres necessiten tractament
farmacològic, ja siguin antibiòtics per
agents infecciosos, o antiinflamatoris quan
hi ha lesions musculars o tendinoses.

¿Quines poden ser les causes d’una
coixesa?
Les causes de coixesa poden ser variades,
des de ferides (coixinets, ungles...)
fractures d’ossos , malformacions de les
articulacions, lesions de lligaments, una
contusió o una malaltia sistèmica fins a
tumors.

¿Quines són les proves
complementàries que es poden fer?
Les proves complementàries que es poden
fer poden ser radiografies, ecografies,
analítiques sanguínies, d’orina i de líquid
articular, TAC i MRI.
D’aquestes proves n’hi ha que es poden fer
amb el pacient despert, en altres casos
s’han de sedar, i n’hi ha que necessiten
anestèsia general.

A vegades s’han de fer cures de les
ferides, i quan és necessari s’immobilitza la
pota afectada amb un embenat per afavorir
la recuperació.
Aquests embenats s’han de revisar amb
molta freqüència per evitar complicacions.

¿Com es pot fer un diagnòstic?
Després de fer una anamnesi complerta i
una exploració del pacient, i segons quina
sigui la sospita de la coixesa, es fan proves
complementàries per arribar a un
diagnòstic definitiu.

¿ Quin tractament es pot fer?
El tractament de la coixesa sempre
dependrà de la causa d’origen.

Un factor molt important de cara a la
recuperació de moltes coixeses és el
repòs, tot i que sabem que és força
complicat d’aconseguir.

COIXESES

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
Fisioteràpia/ Rehabilitació
Ortopèdia/Traumatologia

hospital@hvmolins.com
Urgències les 24 hores 365 dies a l’ any

