
 
Nasledujúci protokol manažmentu bolesti je zostavený tak, aby bol globálne relevantný, berúc do úvahy, že nie všetky analgetické modality sú 
dostupné všetkým veterinárnym lekárom a ich dostupnosť sa v závislosti od svetového regiónu líši. Jeho implementácia bude závisieť na 
dostupnosti analgetických modalít a individuálnych potrieb pacienta. Tento protokol je reprodukovaný z WSAVA Globálnych zásad bolesti, 
stručného ale komplexného dokumentu, popisujúceho vyšetrenie bolesti, rôzne analgetické modality a terapiu rôznych, klinicky bolestivých 
ochorení u psov a mačiek. Dokument bol publikovaný v Journal of Small Animal Practice a je voľne dostupný na stránkach GPC na www.wsava.org. 

 

 

 

Protokol terapie bolesti Globálnej 

komisie WSAVA pre bolesť 

Kastrácia a ovariohysterektómia/ovariektómia: mačky 
Kastrácia a ovariohysterektómia/ovariektómia mačiek sú sprevádzané bolesťou rôznej intenzity, ktorá je ovplyvnená stupňom 
chirurgickej traumy. Z tohto dôvodu by sa mal zákrok vykonávať so starostlivým zaobchádzaním s tkanivom a dodržiavaním 
chirurgických princípov. Dôrazne sa odporúča celková anestézia a preventívna/multimodálna analgézia. Na perioperačný manažment 
je dostupných viacero možností. Protokol uvedený nižšie je jedným z príkladov. Pooperačná analgézia môže byť potrebná až 3 dni po 
zákroku. 

 
Kastrácia 
Predoperačne: 

• Neuroleptanalgézia zahŕňajúca opioid + acepromazín (0,01-0,05mg/kg) ALEBO alfa2 +/- ketamín (5-10mg/kg IM: vyššie dávky 
u ťažko manipulovateľných mačiek). 

• Indukcia anestézie: u niektorých mačiek zabezpečí opioid, alfa2 adrenergný agonista a ketamín dostatočnú analgéziu a anestéziu 
na kastráciu. 

o  Intravenózna: propofol do efektu (3-10mg/kg), ketamín (3-5mg/kg) + diazepam alebo midazolam (0,25mg/kg), alebo 
alfaxalón (3-5mg/kg). Poznámka: ak bol predoperačne aplikovaný alfa2 adrenergný agonista, môžu byť uvedené dávky 
nižšie. 

o  Intramuskulárna: alfa2 adrenergný agonista + ketamín (5-10mg/kg) alebo tiletamín/zolazepam (3-4mg/kg). 
 
Vedenie anestézie: inhalačná anestézia alebo ketamín, propofol či alfaxalón. Poznámka: vo väčšine prípadov možno kastráciu 
vykonať bez potreby udržiavacích anestetík, mal by však byť k dispozícii plán na predĺženie anestézie v prípade, keď mačka začne 
reagovať, alebo sa vyskytnú komplikácie. Takisto by malo byť k dispozícii vybavenie na intubáciu. 
Metódy lokálnej anestézie: intratestikulárna blokáda a pred- a/alebo pooperačná infiltrácia kože lidokaínom. 
Pooperačná analgézia: NSAID. 
 
Protokol bez kontrolovaných liekov. 
Predoperačne: kombinácia NSAID a alfa2 adrenergného agonistu. 
Inak ako je uvedené vyššie. 
 
Protokol pri obmedzenej dostupnosti analgetík. 
Predoperačne: alfa2 adrenergný agonista ± NSAID. 
Indukcia a vedenie anestézie: akýkoľvek dostupný indukčný preparát, injekčný alebo inhalačný. 
Metódy lokálnej anestézie: intratestikulárna blokáda a pred- a/alebo pooperačná infiltrácia kože lidokaínom. 
Pooperačná analgézia: NSAID. 
 

Ovariohysterektómia/ovariektómia 
Predoperačne: 

• Analgézia: opioid ± ketamín (5-10mg/kg IM: vyššie uvedené dávky u ťažko manipulovateľných mačiek). 

• Sedácia: acepromazín (0,01-0,05mg/kg IM) alebo alfa2 adrenergný agonista. 

• Indukcia anestézie: 
o Intravenózna: propofol do efektu (3-10mg/kg), ketamín (3-5mg/kg) + diazepam alebo midazolam (0,25mg/kg), alebo 

alfaxalón (3-5mg/kg). Poznámka: ak bol predoperačne aplikovaný alfa2 adrenergný agonista, môžu byť uvedené dávky 
nižšie. 

o  Intramuskulárna: alfa2 adrenergný agonista + ketamín (5-10mg/kg) alebo tiletamín/zolazepam (3-4mg/kg). 
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Vedenie anestézie: inhalačná anestézia alebo ketamín, propofol či alfaxalón do efektu (1/3 alebo ½ iniciálnej dávky).  
Poznámka: vo väčšine prípadov možno kastráciu vykonať bez potreby udržiavacích anestetík, mal by však byť k dispozícii plán na 
predĺženie anestézie v prípade, keď mačka začne reagovať, alebo sa vyskytnú komplikácie. Odporúča sa mať k dispozícii venózny 
prístup. 
Metódy lokálnej anestézie: blokáda incízie a intraperitoneálna/ovariálneho väzu lidokaínom. 
Pooperačná analgézia: NSAID. 
 
Protokol bez kontrolovaných liekov. 
Predoperačne: kombinácia NSAID a alfa2 adrenergného agonistu. 
Inak ako je uvedené vyššie. 
 
Protokol pri obmedzenej dostupnosti analgetík. 
Predoperačne: alfa2 adrenergný agonista ± NSAID. 
Indukcia a udržiavanie anestézie: akýkoľvek dostupný indukčný preparát, injekčný alebo inhalačný. 
Metódy lokálnej anestézie: epidurálna alebo incízna a intraperitoneálna/ovariálneho väzu blokáda lidokaínom. 
Pooperačná analgézia: NSAID. 

Po väčšine chirurgických zákrokov možno analgéziu doplniť o aplikáciu nemedikamentóznych techník ako je terapia 
chladom, laserom, akupunktúra, ošetrovateľstvo, ľahké cvičenie a masáž. 

 

Pre viacej informácií o dávkovaní pozri tabuľky vo WSAVA GPC dokumente na www.wsava.org. 

 

 


