POOPERAČNÍ PÉČE:
Trojitá osteotomie pánve (TPO)
Váš pes podstoupil osteotomii pánve pro korekci chybně vyvinutého kyčelního
kloubu. Kyčelní kloub funguje na principu kuličky a jamky. Rozdělení pánevní kosti na
3 díly umožní rotaci jamky do pozice, která umožní lepší překrytí hlavice a větší
stabilitu kyčelního kloubu. Jamka je držena v nové pozici pomocí ocelové ploténky a
šroubů. Protože kost byla rozdělena pilou, bude trvat nejméně 4-8 týdny než se
dostatečně zhojí a snese normální zátěž! Do té doby je veškerá zátěž při chůzi
přenášena na malou ploténku a šrouby!
Protože pes nemůže chodit o berlích a protože má poněkud vyšší práh bolesti, bude
mít tendenci zatěžovat končetinu příliš brzy a přetěžovat tak implantáty. Mladí psi
jsou zvláště problematičtí, protože jejich kosti jsou měkké a šrouby v nich hůře drží.
Také se obtížněji omezuje jejich aktivita! Je proto velmi důležité omezit aktivitu
Vašeho miláčka alespoň 4 týdny po operaci! Musí být držen v malé místnosti a
chodit pouze na vyvenčení na vodítku. Jestliže je na hladké podlaze nebo musí
překonávat schody, je vhodné pod břichem provléknout ručník nebo hadr a podpořit
jeho stabilitu. Je možné vystřihnout do ručníku 2 otvory, provléknout jimi pánevní
končetiny a použít ručník jako kalhoty.
Klíčem k úspěchu je striktní omezení aktivity po dobu alespoň 4 týdnů ! Do té
doby se u většiny psů rozříznutá pánevní kost zhojí a nemusíme se dále spoléhat na
kovovou ploténku a šrouby. Do 8 týdnů po zákroku jsou kosti většinou pevně srostlé
a Váš pes se může vrátit k normální aktivitě. V této době již kovová ploténka a
šrouby nejsou nezbytně potřebné, ale protože by pro jejich odstranění musel pacient
podstoupit další zákrok, u většiny pacientů se ponechávají. První 4 týdny po operaci
jsou pro všechny obtížné, ale jestliže vedou ke štěstí, zdraví a funkčnímu kyčelnímu
kloubu, stojí vynaložené úsilí zato!
Někteří psi mají po zákroku potíže s močením a kálením. Tyto problémy jsou
většinou krátkodobé, jestliže se včas podchytí a řeší. Laktulóza změkčí stolici a
usnadní kálení po zákroku (dávkování Vám rozvrhne veterinární lékař). Jestliže má
Váš pes problémy s močením, močí mnohokrát v menších kvantech,
bezprostředně nás informujte! Existují léky (tablety), které mohou tento problém
vyřešit. Možná bude potřeba vyprazdňovat pacientovi pravidelně 3-4xdenně močový
měchýř. Stojícímu psovi jemně zatlačte z boku dlaněmi na břicho (v místě, kde
přechází pod pánevní končetiny) v době kdy močí. Jestliže však Váš miláček močí
normálně, není to zapotřebí.
Každý pes a každý případ je něčím zvláštní. Jestliže máte další otázky, neostýchejte
se a ptejte se! Během ordinačních hodin jsme vždy připraveni Vaše dotazy
zodpovědět. Mimo ordinační hodiny a o víkendech jsme dostupní na mobilním
telefonu. Děkujeme za Vaši důvěru při péči o Vašeho miláčka.
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