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PRZYGOTOWANIE ZWIERZĘCIA DO ZABIEGU W ZNIECZULENIU OGÓLNYM
Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z zasadami przygotowania zwierzęcia
do wykonania zabiegu w znieczuleniu ogólnym.
Wszelkie szczegóły zabiegu, termin jego realizacji oraz badania, które należy wykonać przed zabiegiem,
ustalane są w trakcie konsultacji chirurgicznej. Przygotowanie pacjenta zależy od charakteru zabiegu. Wszelkie
informacje na ten temat zostaną udzielone podczas konsultacji lekarskiej.
Standardowa procedura przygotowania zwierzęcia do zabiegu jest następująca:
Pacjent powinien być na czczo minimum 12 godzin przed planowanym zabiegiem
operacyjnym. Wypełniony żołądek obciąża układ krążenia i może mieć wpływ na efektywność znieczulenia.
Wodę należy podawać normalnie, bez ograniczania do niej dostępu,
W ciągu kilku dni przed zabiegiem nie należy wprowadzać zmian w diecie zwierzęcia, co
zapobiegnie ewentualnym zaburzeniom funkcjonowania przewodu pokarmowego (biegunka, wymioty), które
mogą doprowadzić do komplikacji w czasie zabiegu,
Jeśli zabieg wymaga dłuższej głodówki, np. 24 godzin, właściciel zostanie o takiej konieczności
poinformowany. Jeżeli konieczne będą inne zalecenia - właściciel otrzyma odpowiednie instrukcje.
Zaleca się przyniesienie kocyka lub ręcznika. Można go wcześniej umieścić w legowisku zwierzęcia,
tak aby wybudzające się zwierzę czuło znajomy zapach, co zmniejszy niepokój i pupil będzie czuł się
bezpieczniej.
Przed zabiegiem należy obserwować zwierzę i zgłosić lekarzowi wszelkie niepokojące zachowania.
Dobrze też mieć ze sobą książeczkę zdrowia zwierzęcia z historią szczepień, przebytych chorób i ich leczenia,
rui itd.

OPIEKA POOPERACYJNA NAD PACJENTEM
Po zabiegu chirurgicznym lub każdym innym wymagającym znieczulenia ogólnego, zwierzę wymaga
szczególnej opieki i uwagi ze strony swojego opiekuna.
Prosimy zatem o zapoznanie się z zasadami opieki nad podopiecznym po zabiegu, dzięki czemu
wydarzenie to będzie mniej stresujące zarówno dla Państwa
jak i dla pupila, a zwierzę szybciej powróci do zdrowia.

ZALECENIA DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA ZE ZWERZĘCIEM PO ZABIEGU
Nie wolno podawać pokarmu w dniu, w którym miał miejsce zabieg!
Wodę można podawać po 4-5 godzinach od znieczulenia, często, ale w małych ilościach
(najlepiej samemu dozować ilość pobieranej przez zwierzę wody)!
Jedzenie można podać dopiero następnego dnia.
Celem powyższych zaleceń jest zapobieganie wymiotom, które mogą wystąpić dopóki działają
środki uspokajające lub znieczulające. Jest to efekt uboczny działania narkozy.
Należy ułożyć zwierzę w spokojnym, cichym i zaciemnionym miejscu (na podłodze), bez
przeciągów i niskich lub zbyt wysokich temperatur.
Należy pilnować aby zwierzę nie naruszyło rany pooperacyjnej.
Zwierzę otrzymało po zabiegu leki i środki przeciwbólowe. Nie wolno podawać samodzielnie
żadnych leków!!!
Należy bezwzględnie dotrzymywać terminów wizyt kontrolnych, zgodnie z ustalonym
indywidualnie dla każdego podopiecznego harmonogramem. Daje to możliwość obserwacji procesu gojenia rany
i w razie potrzeby ingerencji w odpowiednim momencie.
Należy ograniczyć aktywność zwierzęcia (spacery na smyczy).

PLAN WIZYT KONTROLNYCH przy prawidłowym przebiegu rekonwalescencji:
kontrola rany - w drugim dniu po zabiegu,
usunięcie wenflonu – zależne od decyzji lekarza, na ogół w 2-3 dniu po zabiegu,
podanie antybiotyków (i/lub innych leków) wraz z kontrolą rany – indywidualnie według zaleceń lekarza
weterynarii, na ogół co 2 lub 3 dni,
usunięcie szwów – zależne od decyzji lekarza, na ogół w 10. dniu po zabiegu.

