
Pracownia endoskopowa przy Klinice Chorób Zakaźnych Zwierząt oferuje szeroki 

zakres badań diagnostycznych, pozwalających na dokładną ocenę układu oddechowego, 

pokarmowego i moczowo-płciowego zwierząt towarzyszących (psów, kotów i koni). 

 
Wskazania do przeprowadzenia badania endoskopowego: 

1. panendoskopia 
� spadek masy ciała 
� utrudnione połykanie 
� zwracanie przyjętego pokarmu (ulewanie) 
� przewlekłe wymioty 
� podejrzenie przełyku olbrzymiego 
� podejrzenie refluksu Ŝołądkowo-przełykowego i dwunastniczo-Ŝołądkowego 
� krwawienie z przedniego odcinka przewodu pokarmowego 
� podejrzenie stanów zapalnych i owrzodzeń błony śluzowej 
� podejrzenie obecności ciała obcego 
� podejrzenie zmian nowotworowych 

2. kolonoskopia 
� przewlekłe biegunki 
� przewlekłe zaparcia 
� bolesne oddawanie kału 
� krwawienia z odbytu 
� podejrzenie owrzodzeń, zmian nowotworowych 
� podejrzenie zwęŜeń światła jelit i niedroŜności 
� zmiany w świetle jelit wyczuwalne podczas badania per rectum 
� podejrzenie obecności ciał obcych 

3. rhinoskopia 
� wypływ z nozdrzy 
� przewlekły katar 
� krwawienia z nosa 
� podejrzenie obecności ciał obcych 

4. bronchoskopia 
� przewlekły kaszel lub zapalenie płuc/oskrzeli, utrzymujące się ponad 2-3 tygodnie 
� duszność 
� zmiana głosu lub całkowita jego utrata 
� podejrzenie zaburzeń czynnościowych krtani (poraŜenie krtani) 
� podejrzenie zapadu tchawicy 
� podejrzenie obecności ciał obcych 

5. cystoskopia 
� nawracające zakaŜenia dróg wyprowadzających mocz 
� podejrzenie obecności polipów, torbieli, guzów nowotworowych 
� podejrzenie kamieni moczowych 
� krwiomocz 
� problemy z oddawaniem moczu (bolesne parcie na mocz, nietrzymanie moczu) 

6. videootoskopia 
� przewlekłe stany zapalne zewnętrznego przewodu słuchowego 
� podejrzenie zapalenie ucha środkowego i wewnętrznego 
� podejrzenie uszkodzenia błony bębenkowej 

 



NaleŜy pamiętać, Ŝe kaŜdy z powyŜszych zabiegów przeprowadzany jest w znieczuleniu 

ogólnym! W związku z tym konieczne są aktualne badania dodatkowe zwierzęcia (badanie 

morfologiczne oraz biochemiczne krwi, ekg) oraz odpowiednie przygotowania pacjenta do 

zabiegu: 

- w przypadku panendoskopii - głodówka 24godz. u psów i 12godz. u kotów, min. 6 godzin 

przed zabiegiem brak dostępu do wody; 

- w przypadku kolonoskopii – głodówka 72godz. u psów i 48godz. u kotów oraz lewatywy 

przed zabiegiem; 

- w przypadku rhinoskopii – podawanie środków obkurczających błonę śluzową. 

Badanie endoskopowe musi być poprzedzone innymi badaniami obrazowymi, tj. rtg i usg. 
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