
 
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 

Chirurgia mäkkých tkanív 
Chirurgický zákrok na mäkkých tkanivách môže spôsobiť miernu, stredne intenzívnu alebo intenzívnu pooperačnú bolesť. Vždy keď je 
to možné, mali by sa využívať techniky lokálnej anestézie a preventívnej a multimodálnej analgézie. Rovnováha medzi pred-, peri- 
a pooperačnou analgéziou závisí od závažnosti predoperačného stavu a polohe a miere chirurgickej traumy. Ak nie je pooperačná 
bolesť adekvátne kontrolovaná pomocou NSAID, mali by sa využiť alternatívne alebo adjuvantné analgetiká alebo analgetické 
techniky. Rozsiahly zákrok na mäkkých tkanivách môže viesť k chronickej bolesti s prípadnou neuropatickou zložkou. Doteraz nebola 
vykonaná žiadna štúdia podporujúca prídavok gabapentínu do perioperačného anestetického a analgetického protokolu u zákrokov 
so signifikantným poškodením nervov. Na základe humánnych štúdií však môže mať potencionálny význam v prevencii neuropatickej 
bolesti. 

Poznámka: výber opioidu, alfa2 adrenergného agonistu alebo NSAID bude závisieť na dostupnosti, personálnej preferencii 
a kontraindikáciách. Vo všetkých prípadoch sa odporúčajú techniky lokálnej anestézie ako je intraartikulárna, incízna blokáda, alebo 
blokáda špecifických nervov, ranové infúzne katétre alebo ich kombinácia. Tieto techniky sú povinné ak nie sú dostupné opioidy 
a iné kontrolované lieky. 
 
Menší chirurgický zákrok na mäkkých tkanivách 
Pred- a perioperačne: kombinácia opioidu, NSAID ± alfa2 adrenergný agonista ± ketamín (mačky). Techniky lokálnej anestézie. 
Pooperačná analgézia: NSAID (ak nebol aplikovaný predoperačne) ± opioid a/alebo nemedikamentózne procedúry. 
 
Protokol bez kontrolovaných liečiv. 
Tak isto ako vyššie ale bez opioidu. 
 
Protokol pri obmedzenej dostupnosti analgetík: 
Pred- a perioperačne: kombinácia alfa2 adrenergných agonistov, tramadolu, NSAID a techník lokálnej anestézie. 
Bezprostredne a neskoršie pooperačne (24h): NSAID (ak nebol aplikovaný predoperačne), paracetamol (acetaminofén, nie u mačiek) 
alebo dypirón (metamizol), nemedikamentózne techniky. 
 
Rozsiahly chirurgický zákrok na mäkkých tkanivách 
Predoperačne: rovnako ako u menšieho zákroku. 
Perioperačne: bolusy alebo infúzie opioidov ± alfa2 adrenergných agonistov ± ketamínu ± lidokaínu. Nemusia byť potrebné v prípade 
účinného lokálneho bloku. 
Bezprostredne a neskoršie pooperačne (24h): NSAID (ak nebol aplikovaný predoperačne), podľa potreby kontinuálne infúzie alebo 
bolusy liekov použitých perioperačne ± iné adjuvantné lieky a nemedikamentózne techniky ako je terapia chladom a akupunktúra. 

 

Príklad protokolu pre psa podstupujúceho reparáciu perineálnej hernie 
Predoperačne: NSAID (24h dávka; ideálne registrovaný pre psy), morfín 0,5mg/kg IM a acepromazín 0,02mg/kg IM. 
Indukcia anestézie: ketamín 5mg/kg a diazepam 0,25mg/kg IV do efektu. 
Vedenie anestézie: inhalačná anestézia s lumbosakrálnou epidurálnou aplikáciou 0,5% bupivakaínu (1ml/5kg pred 
zákrokom). 
Bezprostredne pooperačne (24h): morfín 0,3mg/kg IM (á 4-6h v závislosti na posúdení alebo podľa potreby), 
nemedikamentózne techniky ako terapia chladom. 
Neskoršie pooperačne: NSAID (rovnaký preparát ako predoperačne, najskôr 24h po predoperačnej dávke) á 24h 
a buprenorfín 0,01mg/kg IM á 8h až 3 dni pooperačne. 
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Protokol bez kontrolovaných liekov: 
Pozri vyššie, bez opioidov. Perioperačne možno injekčne aplikovať tramadol. Ak nie sú dostupné opioidy, je kritické využitie  
lokálnych anestetických techník, najmä regionálnych blokov, perioperačných a pooperačných intravenóznych infúzií lidokaínu, 
nemedikamentóznych procedúr v kombinácii s NSAID. 
 
Protokol pri obmedzenej dostupnosti analgetík: 
Pozri vyššie, bez opioidov. Kombinácia nízkej dávky alfa2 adrenergných agonistov, NSAID (ak nebol aplikovaný predoperačne), 
gabapentínu, paracetamolu (acetaminofén, nie u mačiek) alebo dypirónu (metamizolu), amantadínu, nemedikamentóznych techník, 
regionálnych blokád alebo kontinuálnych ranových blokád (ranové katétre). 

Neskoršie pooperačne: NSAID podľa potreby, nemedikamentózne procedúry, regionálne blokády alebo kontinuálne ranové 
blokády (ranové katétre). 

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

 

 

Príklad protokolu pre mačku podstupujúcu excíziu postinjekčného sarkómu 
Predoperačne: NSAID (24h, ideálne registrovaný pre mačky), morfín 0,2mg/kg IM, ketamín 5mg/kg a midazolam 0,25mg/kg 
IM. 
Indukcia anestézie: propofol do efektu IV. 
Vedenie anestézie: inhalačná anestézia s konštantnou infúziou fentanylu 10µg/kg/h po úvodnej dávke 2µg/kg a ketamínu 
0,6mg/kg/h. Infiltračná anestézia lokálnymi anestetikami. 
Bezprostredne pooperačne (24h): konštantná infúzia fentanylu 1-3µg/kg/h a ketamínu 0,12mg/kg/h. Terapia chladom ± 
akupunktúra. Ranový katéter s aplikáciou 0,5% bupivakaínu (do 2mg/kg). 
Neskoršie pooperačne: NSAID (rovnaký ako predoperačne, najskôr 24h po predoperačnej dávke) a buprenorfín 0,02mg/kg 
IM á 6-8h až 3 dni pooperačne.  

Ak nie je možné dostupnými metódami bolesť kontrolovať alebo tlmiť a prognóza je zlá zvážte eutanáziu. 


