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Anestetický plán zahŕňa kompletný zákrok – od 
premedikácie až po zobudenie. 
•  Používa sa u každého pacienta, u ktorého je 

naplánovaná anestézia. 
•  Upozorňuje na konkrétne situácie, ktoré u pacienta 

nemusia ísť podľa očakávania. 
•  Nabáda k premysleniu si riešení akýchkoľvek 

potenciálnych problémov.
•  Umožňuje skoré riešenie malých problémov tak, aby 

nedošlo ku katastrofe.
•  Zahŕňa zhodnotenie rizika u pacienta.  

https://www.asahq.org/standards-and-guidelines/
asa-physical-status-classification-system

KLINICKÉ VYŠETRENIE

PREDANESTETICKÉ:
•  Využite kontrolný zoznam – sme len ľudia, zabúdame.  

https://ava.eu.com/resources/checklists/
•  Urobte riadne klinické vyšetrenie – nezabudnite 

odobrať kompletnú anamnézu, najmä týkajúcu sa 
predchádzajúcich anestézií a liekov.

  -  Potvrďte, že je pacient zdravý, alebo odhaľte problémy, 
ktoré si vyžadujú špeciálnu pozornosť.

  -  Kardiovaskulárny (KV) a respiračný systém sú pre 
anestéziu najzásadnejšie.

  -  Pociťuje zviera bolestivosť teraz alebo sa bolestivosť 
objaví iba po zákroku? 

  -  Rozhodnite sa, či je nutné detailnejšie predoperačné 
vyšetrenie.

  -  Zmení vyšetrenie krvi akýmkoľvek spôsobom váš 
anestetický plán?

  -  Zvážte, či môžu byť užitočné základné informácie 
z vyšetrenia krvi, napr. u „zdravých“ geriatrických 
pacientov.

  -  Pomôže zobrazovanie, ako RTG hrudníka, USG alebo 
echokardiografia?

  -  Bola u zvieraťa robená diagnostika akéhokoľvek 
problému? 

• Skontrolujte materiál a vybavenie
  -  Dôkladne skontrolujte anestetický prístroj; od zdroja 

kyslíka až po endotracheálne tubusy (ET).
  -  Dochádza niekde k úniku? Je náhradná kyslíková bomba 

plná? Potrebujete inú veľkosť ET? Je v prípade potreby 
dostupný menší? Je svetlo laryngoskopu funkčné? 
Pasujú/tesnia konektory? Je odparovač plný? 

  -  V akej polohe bude pacient na stole? Je chirurgická/
diagnostická súprava pripravená? 

  -  Sú monitory pripravené, kalibrované & funkčné?
  -  Akým spôsobom bude sledovaná a udržiavaná teplota 

pacienta?
  -  Je pre tohto pacienta potrebné nejaké špeciálne 

vybavenie?
  -  Máte, pre prípad potreby, vypočítané dávky 

pohotovostných liekov a k dispozícii pohotovostný 
kufrík?  
https://recoverinitiative.org/cpr-guidelines/current-
recover-guideline/

  -  Je prostredie vhodné na indukciu?
 -  Je dostatočné pokojné?

PREMEDIKÁCIA

SEDÁCIA:
  -  Sedatíva upokojujú pacienta, indukcia & budenie sú 

pokojné; redukujú úzkosť a dávky potrebných liekov na 
indukciu, čo môže znížiť neočakávané vedľajšie účinky 
na KV.

  -  Sedácia môže uľahčiť zavedenie IV kanyly. 
  -  Acepromazín (ACP) je trankvilizér, upokojuje bez 

spôsobenia hlbokej sedácie, spôsobuje hypotenziu 
u hypovolemických pacientov a potenciálne aj 
hypotermiu. ACP nie je reverzibilný.

  -  Alfa-2 agonisti (medetomidín, dexmedetomidín, xylazín) 
poskytujú hlbokú sedáciu, majú aj vedľajšie KV účinky 
vrátane bradykardie a zníženého srdcového výdaja. Alfa-
2 agonisti sú reverzibilní.  

  -  Zvážte, či je sedácia potrebná? U veľmi bolestivého alebo 
oslabeného pacienta môže stačiť iba opioid.

https://www.asahq.org/standards-and-guidelines/asa-physical-status-classification-system
https://www.asahq.org/standards-and-guidelines/asa-physical-status-classification-system
https://ava.eu.com/resources/checklists/
https://recoverinitiative.org/cpr-guidelines/current-recover-guideline/
https://recoverinitiative.org/cpr-guidelines/current-recover-guideline/
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  -  Benzodiazepíny (midazolam a diazepam) zvyčajne 
nesedujú, na indukciu sú vhodnejšie v kombinácii 
(aplikované buď súčasne alebo po aplikácii indukčného 
prípravku, kedy môžu mať redukujúci účinok na dávku).

  -  https://ava.eu.com/resources/dechra-anaesthesia-apps/

ANALGÉZIA:
  -  Okamžite tlmí bolestivosť u bolestivého pacienta.
  -  Poskytuje preventívnu pooperačnú analgéziu, môže 

predchádzať centrálnej senzitizácii alebo „wind-up“ 
efektu.

  -  Opioidy poskytujú najlepšiu analgéziu, prehlbujú 
sedáciu. 

  -  Úplné mu-agonistické opioidy (metadón a fentanyl) sú 
najefektívnejšie analgetiká.

  -  Čiastoční agonisti, ako buprenorfín, nie sú až také účinné 
analgetiká, môžu mať však dlhší účinok, najmä u mačiek. 
Butorfanol je ešte menej účinný, dobrý je však na 
podporu sedácie.

  -  NSAID sú dobré u elektívnych zákrokov – najmä na 
somatickú bolesť, najúčinnejšie sú, ak sa aplikujú pred 
zákrokom.

  -  NSAID môžu potenciálne spôsobiť poškodenie obličiek 
& čreva. Ak máte akékoľvek pochybnosti o funkcii 
srdca alebo hydratačnom statuse pacienta, alebo keď 
nemôžete perioperačne sledovať tlak krvi, aplikujte 
NSAID až po zákroku.

  -  Dôležitý je spôsob aplikácie. Vstrebávanie po IM je 
spoľahlivé, nástup účinku po IV je rýchlejší. Po SC je 
nástup účinku pomalší, efekt je menej predvídateľný.

  - Pozri FECAVA infografiku 2 z tejto edície.
  -  https://ava.eu.com/resources/dechra-anaesthesia-apps/

PREMEDIKÁCIA:
• Kombinácia sedatíva & analgetika
  -  Zlepšuje sedáciu a redukuje potrebnú dávku indukčného 

lieku.
  -  Nezabúdajte na metódy lokálnej anestézie. 
  -  Opioidy & NSAID môžu byť na premedikáciu použité 

spoločne. 

INDUKCIA ANESTÉZIE

INDUKČNÉ LIEKY:
  -  Indukciu zvyčajne robíme injekčnými liekmi: IV aplikácia 

je rýchla a umožňuje dávkovanie do efektu. IM má 
pomalší nástup, aplikuje sa celá vypočítaná dávka.

  -  Pri každej anestézii dôrazne odporúčame IV prístup 
(kanyla), nevyhnutný je pri dlhých zákrokoch. IV prístup 
umožňuje aplikáciu liekov a roztokov.

  -  Pred indukciou sa odporúča preoxygenácia, ak je dobre 
tolerovaná.  

  -  Propofol je nutné aplikovať IV, často spôsobuje depresiu 
dýchania. Zobúdzanie je rýchle a pokojné.

  -  Alfaxalón poskytuje rýchlu indukciu po IV aplikácii, u 
mačiek a veľmi malých psov ho možno aplikovať aj IM 
(aj na sedáciu). V porovnaní s propofolom môže menej 
deprimovať dýchanie, očakávajte však tachykardiu. 
Budenie by malo byť v pokojnom prostredí, inak môžete 
pozorovať dysfóriu a agitáciu.

  -  Ketamín možno aplikovať akýmkoľvek spôsobom, 
spôsobuje menšiu depresiu KV, udržiava stabilnejšie 
dýchanie (v závislosti od kombinácie). Na chirurgickú 
hĺbku anestézie s dobrou svalovou relaxáciou je nutná 
dobrá sedatívna premedikácia, alebo indukcia spolu s 
iným liekom (benzodiazepín alebo alfa-2 agonista). 

 -  Počas indukcie sledujte funkciu KV a dýchanie. U vysoko 
rizikových pacientov sa odporúča pulzný oxymeter a 
EKG. 

 -  Indukcia pomocou masky je pre pacienta menej 
bezpečná. Môže spôsobovať stres a zvýšené riziko 
expozície personálu inhalačným anestetikám. V prípade 
sevofluránu u mačiek však môže byť indukcia rýchla a 
pokojná, čo je v niektorých situáciách užitočné.

•  Zvážte súčasnú aplikáciu ďalšieho indukčného lieku 
  -  Použitie ďalšieho indukčného lieku môže znížiť potrebu 

anestetík.

https://ava.eu.com/resources/dechra-anaesthesia-apps/
https://ava.eu.com/resources/dechra-anaesthesia-apps/
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VEDENIE ANESTÉZIE

INHALAČNÁ ANESTÉZIA:
  -  Použite isoflurán alebo sevoflurán.
  -  V zmesi s kyslíkom alebo vzduch/kyslík (ojedinele aj s 

N2O, nemalo by to však byť >66%).
  -  Kontrola hĺbky anestézie je ľahká.
  -  Inhalačné anestetiká spôsobujú depresiu KV a 

dýchania, najmä však hypotenziu kvôli generalizovanej 
vazodilatácii.

  -  V pečeni sa vôbec alebo iba minimálne metabolizujú.
  -  Najlepší spôsob aplikácie je cez ET na ochranu dýchacích 

ciest.
  -  Intubujte opatrne, najmä mačky, ktoré sú menšie so 

špecifickou anatómiou predisponujúcou k poškodeniu 
laryngu a laryngospazmu. Mačkám desenzitizujte 
arytenoidné chrupavky 2% likokaínom.

  -  Nutný je inhalačný prístroj.
  -  Zdroj kyslíka, odparovač, efektívne odsávanie na 

prevenciu znečistenia prostredia a bezpečnosť 
personálu.

  -  Použite adekvátny dýchací okruh.
  -  U mačiek a veľmi malých psov okruh s malým mŕtvym 

priestorom a dýchacím úsilím (napr. systém bez 
spätného vdychovania). Potrebuje ~500ml/kg/min 
čerstvého plynu.

  - Malý prietok pre väčšie zvieratá (napr. systém so 
spätným vdychovaním) s menšou environmentálnou 
záťažou. Potrebuje ~10ml/kg/min čerstvého plynu. 

INJEKČNÁ ANESTÉZIA:
  - Možno použiť akýkoľvek IV liek.
  -  Aplikujte ako IV bolusy alebo infúziou (CRI).
  -  Aj tak môže vyžadovať kyslík – pri rozhodovaní 

používajte pulzný oxymeter.
  -  Injekčné protokoly sa často používajú IM pri kastrácii. 

Väčšina pozostáva z jednej injekcie na premedikáciu, 
indukciu a vedenie, napr. protokoly „kúzlo mačiatok“. 
(pozri infografiku 6)

 INFÚZNA TERAPIA:
  -  Potrebuje tento pacient infúznu terapiu?
  -  Odporúča sa pri akomkoľvek zákroku dlhšom ako 30 

minút.
  -  Aký druh roztoku je potrebný?
  -  Aká rýchlosť aplikácie je potrebná? 
  -  Základná rýchlosť 2-5ml/kg/hod pre mačky a 3-6ml/kg/

hod pre psy (https://www.aaha.org/aaha-guidelines/
fluid-therapy/fluid-therapy-guidelines/). Zvýšte rýchlosť 
ak je pacient hypovolemický alebo dehydrovaný.

  -  Počas anestézie reagujte na zmeny (napr. krvácanie).

VYVÁŽENÁ ANESTÉZIA:
  -  Cieľom je bezvedomie, svalová relaxácia a analgézia 

– zabezpečená inhalačnými alebo injekčnými 
anestetikami, alebo ich kombináciou doplnenou o 
analgetiká.

  -  Čiastočná IV anestézia (PIVA) – vyvážená anestézia 
zabezpečená IV & inhalačnými anestetikami. 

  -  IM protokol „kúzlo mačiatok“ zabezpečuje vyváženú 
anestéziu v jednej injekcii.

  -  Pri reverzibilných liekoch zvážte aplikáciu antagonistov 
(napr. alfa-2 agonisti).

  -  Pamätajte, že pri antagonizácii opioidov (napr. naloxón) 
antagonizujete zároveň aj analgéziu.

LOKÁLNA ANESTÉZIA:
  -  Možno u tohto pacienta použiť vhodný lokálny alebo 

regionálny blok?
  -  Súčasť vyváženej anestézie.
  -  Znižuje potrebu anestetík.
  -  Znižuje mortalitu spôsobenú anestéziou.
  -  Prispieva k pooperačnej analgézii.
  -  NSAID pooperačne? Ak je predoperačná aplikácia 

nevhodná aplikujte ešte pred nadobudnutím vedomia.
  -  Pozri infografiku 5

https://www.aaha.org/aaha-guidelines/fluid-therapy/fluid-therapy-guidelines/
https://www.aaha.org/aaha-guidelines/fluid-therapy/fluid-therapy-guidelines/
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Vydavatelia a autori nenesú zodpovednosť za informácie týkajúce sa dávok a spôsobov aplikácie liekov spomenutých v tejto publikácii. Tieto informá-
cie si musí každý overiť jednotlivo v aktuálne publikovanej literatúre. Upozorňujeme veterinárnych lekárov, aby dodržiavali všetky národné zákony a 
nariadenia.

MONITOROVANIE
  -  Počas anestézie a budenia nevyhnutné.
  -  Všetky anestetiká pri spôsobovaní bezvedomia tlmia 

vitálne funkcie.
  -  Monitorujte vitálne funkcie: dýchacie cesty, dýchanie a 

cirkuláciu.
  -  Dobrým monitorovaním zachytíte problémy skôr než 

dôjde ku katastrofe.
  -  Veďte písomné záznamy – je to právny dokument. 

https://ava.eu.com/resources/checklists/
 -Pulz: palpácia, pulzná oxymetria, doppler.
 - Dýchanie: adspekcia, kapnografia, pulzná oxymetria.
 - Telesná teplota.
 - Infúzna terapia.
 - Straty krvi.

PREBÚDZANIE SA Z ANESTÉZIE A
POOPERAČNÝ MANAŽMENT BOLESTIVOSTI 
 -  Úhyn počas prebúdzania je častý, najmä u mačiek, takže 

dobré monitorovanie je dôležité.
 -  Nepretržite sledujte, kým nie je schopný si sadnúť a 

spoľahlivo dýchať.
 -  Neodchádzajte kým sa nevrátili reflexy, teplota je >37°C a 

sú schopné stáť, piť a jesť.
 -  Zabráňte hypotermii – predlžuje prebúdzanie. 
 -  Na riešenie pooperačnej bolesti majte plán. Pozri 

infografiku 2.
 -  Používajte pomôcku na stanovenie miery bolestivosti – 

lepší manažment a výsledok.
 -  Medikácia „na doma“ musí byť prispôsobená pacientovi 

a zákroku, majiteľ musí mať podrobné inštrukcie o 
aplikácii a monitorovaní.
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