Klinika ARVET
- komplexní péče o malá zvířata Vrcovická 2227, 39701 Písek, tel.: 382 215 038, mobil: 603 496 589

POOPERAČNÍ PÉČE - OBECNÉ ZÁSADY:
Následující odstavce stručně popisují obecné zásady při péči o psího/ kočičího
pacienta po chirurgickém zákroku.
Většina chirurgických zákroků se provádí na pacientovi v celkové anestezii.
Používáme obvykle anestezii inhalační, příp. nitrožilní, v ojedinělých případech (např.
kastrace zdravých mladých koček) i nitrosvalovou. Po ukončení zákroku přetrvává
ještě po určitou dobu vliv anestetik. U inhalační anestezie (většinou ji doplňujeme
kontinuální infúzí opioidů proti bolestivosti) se pacient probouzí obecně velmi záhy po
zákroku - během několika minut - a při předávání do rukou majitele je již plně při
vědomí, schopen ovládat jazyk a bez problémů dýchat. Zde je riziko
postanestetických komplikací minimální. U nitrožilní anestezie je v závislosti na
použité látce probouzení delší, ale pacient také odchází s nabytou schopností
polykat a bez problémů dýchat. Kočky po kastraci "vyspávají" většinou déle (někdy i
několik hodin), ale zvolená kombinace anestetik je u nich velmi bezpečná. Po
probuzení a nabytí normálních funkcí mozku většinou pacienti upadají do
normálního postanestetického spánku, který je srovnatelný s normálním nočním
spánkem - lze je tedy snadno probudit.
Protože při celkové anestezii je vyblokována funkce termoregulačního centra,
pacienti tak nemohou svoji tělesnou teplotu regulovat a ta se většinou snižuje.
Významnější je to u malých psů. Proto se může Váš mazlíček při probouzení třást svalová aktivita vytváří chybějící teplo a tělesná teplota se zvyšuje. U všech
pacientů je vhodné po příjezdu domů zajistit teplé místo, pejska (kočku) přikrýt,
ty nejmenší (vzrůstem i věkem) také např. obložit tzv. termoforem , PET lahvemi s
teplou vodou (pravidelně ohřívat) nebo poskytnout vyhřívací dečku. Dokud není Váš
operovaný kamarád plně při vědomí a nenabyde schopnosti normálního pohybu, je
nutné jej držet v teple. Vyjímkou mohou být jen velmi horké letní, kdy je vhodné
zajistit místo s přiměřenou teplotou okolo 22-25°C. Při transportu pacienta v
automobilu dejte v letních měsících pozor na přehřátí zvířete.
Každý chirurgický zákrok je v časné pooperační fázi doprovázen větším nebo
menším stupněm bolestivosti (závisí na operovaném místě, velikosti rány, manipulací
s tkáněmi, i druhu a individuálních vlastnostech pacienta). Bolest však dokážeme
poměrně dobře tlumit. K tomu používáme několik druhů analgetik (léků proti bolesti).
Volba léku závisí na typu zákroku a druhu pacienta. Většina pacientů dostává
opioidy, které patří mezi nejvíce účinná analgetika. I přes veškerou snahu nelze
bolest zcela vyřadit a první den po zákroku mohou někteří pacienti mírně naříkat.
Tehdy je vhodné být nablízku a pohlazením a klidným povídáním Vašeho miláčka
uklidnit. Vaše přítomnost bude většinou postačující a pacient se rychle uklidní. U
zvláště bolestivých zákroků podáváme analgetika několik dní po zákroku- o tom
budete samozřejmě informováni.

V den zákroku je až na výjimky zakázán příjem potravy. Před zákrokem a po
úplném probuzení mohou pacienti normálně přijímat tekutiny. Je-li zvíře schopno
samo vyhledat misku z vodou, tak je již obnoven i polykací reflex a pacient se
tedy může i napít. V případě nutnosti speciálních dietních opatření (např. v případě
zákroků na trávicím traktu) budete podrobně informováni. Jako první jídlo po operaci
je vhodné podat netučnou dietu, ideální je vařené kuřecí maso s rýží. Lze podat i
kvalitní granule zalité vodou, jsou-li na ně pes či kočka zvyklí.
Chirurgickou ránu není třeba v prvním dnu po zákroku nijak ošetřovat. Váš pes
(kočka) bude po operaci vybaven nějakým ochranným prostředkem na zabránění
lízání a destrukce rány. U operací na trupu je to pruban (síťkový návlek), při zákroku
na hlavě a v okolí konečníku většinou plastový límec a při některých zákrocích na
končetinách bandáž. Pokud má pacient snahu destruovat pruban nebo bandáž,
doplňujeme ochranné pomůcky také o plastový límec.
V dalších dnech po zákroku je nutno ránu kontrolovat, 2xdenně ošetřit
desinfekčním roztokem (dostanete jej při kontrole), pokud jsou na povrchu nalepené
stroupky, je možno je po navlhčení jemně odstranit. Po aplikaci desinfekčního
roztoku můžete ránu potřít i výluhem z řepíku lékařského, který urychlí hojení rány.
Tuto bylinku koupíte běžně v lékárně a výluh připravíte dle návodu. Rána nesmí být
výrazně oteklá, zarudlá, bolestivá, nesmí dojít k prořezání stehů a rozšklebení rány.
V těchto případech nás prosím neprodleně kontaktujte.
Kožní stehy se většinou vytahují 10.den po zákroku, v některých případech
(např. při chirurgii očních víček) po delší době. Chirurgická rána tedy nesmí být v
žádném případě pacientem olizována či jinak poškozována a je třeba tomu
zabránit výše uvedenými prostředky! V případě poškození rány hrozí infekce
pocházející z ústní dutiny zvířete a následky mohou být velmi vážné.
PÉČE O BANDÁŽE A DLAHY (PO ZÁKROCÍCH NA KONČETINÁCH):
Pacientovi je třeba zabránit ve žvýkání a destrukci bandáže. Pokud se o to
snaží, nasaďte prosím límec. Bandáž je třeba držet suchou a čistou. Jestliže je
venku mokro nebo pes chodí po vlhké podložce, přiložte prosím přes bandáž
plastový obal (tvrdší igelit apod.). Plastový obal se nesmí na bandáži ponechat
příliš dlouho, neboť se pod ním kumuluje vlhkost a může dojít k infekci kůže a
operační rány!!
Jestliže na spodní části bandáže vyčnívají prsty, denně je kontrolujte. Jestliže
jsou studené nebo oteklé, hrozí riziko porušení krevní cirkulace a bandáž je třeba
sejmout. Prosím kontaktujte nás ihned po zjištění těchto příznaků. V horní části se
může bandáž trochu uvolnit. Pokud není sjetá (prsty vyčnívají nebo je stále ve stejné
výši na končetině), není třeba se zneklidňovat. Pokud je bandáž vlhká nebo zapáchá,
je třeba ji okamžitě vyměnit! Velmi nebezpečná je také situace kdy pes poškodí
spodní část bandáže a vyčnívající prsty začnou otékat. Je-li otok velký, raději bandáž
neprodleně sami odstraňte a informujte nás abychom určili daší postup.
Pokud budete mít v době rehabilitace Vašeho miláčka nějaké dotazy nebo
problémy, prosím neostýchejte se a kontaktujte nás. Jsme dostupní na mobilním
telefonu a pevné lince v době ordinačních hodin, mimo ordinační hodiny a o
víkendech na mobilním telefonu. Děkujeme Vám za důvěru při poskytování péče
Vašemu psovi.
Kolektiv Kliniky ARVET

