
 
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 

Ortopedický chirurgický zákrok 
Ortopedický chirurgický zákrok môže spôsobiť stredne intenzívnu až intenzívnu pooperačnú bolesť. Mal by sa vykonávať v  celkovej 
anestézii a s agresívnou perioperačnou analgéziou. Pri všetkých zákrokoch by sa mala uplatňovať preventívna a multimodálna 
analgézia. Rovnováha medzi pred-, peri- a pooperačnou analgéziou závisí od závažnosti predoperačného stavu a polohe a miere 
chirurgickej traumy. Posúdenie bolesti by sa malo vykonávať často a v prípade, kedy bolesť nie je dostatočne kontrolovaná, by sa 
mali na zlepšenie pohodlia pacienta pridať alternatívne alebo prídavné analgetiká, alebo analgetické techniky. NSAID zabezpečujú 
excelentnú perioperačnú analgéziu a ak nie sú kontraindikované, mali by sa používať. Odporúča sa aplikácia registrovaného NSAID. 
Predoperačne a pooperačne by sa mal aplikovať rovnaký NSAID, to znamená, že by ste nemali lieky meniť. Prerušenie nervu (napr. 
pri amputácii končatiny), alebo manipulácia s ním môže spôsobiť intenzívnu chronickú bolesť (neuropatická bolesť). V takomto 
prípade sa ukazuje, že prídavok gabapentínu do multimodálnej analgézie môže u veterinárnych pacientov zohrať úlohu v prevencii 
neuropatickej bolesti. Zatiaľ však neboli uskutočnené vhodné štúdie, ktoré by to zisťovali (pozri kapitoly 17 Adjuvantná analgézia & 
36 Neuropatická bolesť). 

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. Odporúčajú sa dlhšie pôsobiace lokálne anestetiká ako bupivakaín alebo ropivakaín. U mačiek je 
kontraindikovaná systémová aplikácia lidokaínu kvôli jeho tlmiacim účinkom na kardiovaskulárny aparát. 
 
Protokol na ortopedický chirurgický zákrok 
Predoperačne: kombinácia opioidu a NSAID ± alfa2 adrenergný agonista ± ketamín (mačky). 
Perioperačne: bolusy a/alebo infúzie opioidov, alfa2 adrenergných agonistov, ketamínu a/alebo lidokaínu. Tieto nemusia byť 
potrebné ak bol vykonaný účinný lokálny blok. 
Bezprostredne pooperačne (24 hodín): kombinácia NSAID (ak nebol aplikovaný predoperačne) a pokračovanie v perioperačnej infúzii 
alebo bolusoch s postupným vysadzovaním. Adjuvantné analgetiká, nemedikamentózna terapia (najmä chladom), starostlivé 
vatovanie a polohovanie a jemné masáže kompenzačných oblastí (chrbát, neoperované končatiny). 
Neskoršie pooperačné obdobie: aplikácia opioidov (injekčne, transdermálne, orálne, cez sliznice) s titráciou do efektu a postupným 
vysadzovaním a/alebo NSAID. Ľadovanie postihnutej oblasti by malo pokračovať aspoň 3 dni a pred začatím strečingu a mierneho 
zaťažovania ho môžeme striedať s terapiou teplom (po procedúre by malo nasledovať ľadovanie). Až do prepustenia z pracoviska 
možno pridať adjuvantné analgetiká, ako lidokaínové náplasti (štúdie u ľudí podporujú ich používanie), nemedikamentóznu terapiu, 
aplikáciu lokálnych anestetík pomocou difúznych katétrov. 
 

 

Príklad protokolu pre psa podstupujúceho osteosyntézu femuru 
Predoperačne: NSAID (24h dávka; ideálne registrovaný pre psov), morfín 0,5mg/kg IM, acepromazín 0,05mg/kg IM. 
Indukcia anestézie: propofol do efektu IV. 
Vedenie anestézie: inhalačná anestézia s lumbosakrálnou epidurálnou aplikáciou bupivakaínu 0,5% (1ml/5kg pred 
zákrokom). 
Bezprostredne pooperačne (na 24h): morfín 0,3-0,5mg/kg IM (á 4-6h v závislosti na posúdení alebo podľa potreby), 
ľadovanie, rozsah pohybu a iné nemedikamentózne techniky. 
Neskoršie pooperačne: buprenorfín 0,01mg/kg IM á 6-8h až 3 dni a NSAID (rovnaký preparát ako predoperačne, najskôr 24h 
po predoperačnej dávke) á 24h až 7 dní po zákroku a pokračovanie v nemedikamentóznych technikách. 



 
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. 
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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 postoperačných intravenóznych infúzií lidokaínu, 
nemedikamentóznych procedúr v kombinácii s NSAID. 
 
Protokol pri obmedzenej dostupnosti analgetík:  
Pozri vyššie, bez opioidov. Perioperačne možno využiť nemedikamentózne procedúry, ketamín, infúzie lidokaínu a akupunktúru. 
Bezprostredne pooperačne zase kombináciu nízkej dávky alfa2 adrenergných agonistov, tramadolu, NSAID (nie ak bol aplikovaný 
perioperačne), nemedikamentóznych procedúr, regionálnych blokád a kontinuálnych ranových blokád (ranové katétre). Kontinuálna 
intraartikulárna infúzia lokálneho anestetika je kontraindikovaná, pretože môže spôsobiť signifikantné poškodenie chrupavky a riziko 
ascendentnej kontaminácie vedúcej k infekcii je vysoké. V neskoršom pooperačnom období sa podľa potreby aplikujú NSAID – 
paracetamol (acetaminofén, nie u mačiek) alebo dypirón (metamizol), prípadne sa aplikuje amantadín a/alebo gabapentín 
a nemedikamentózne procedúry. 

Eutanáziu je potrebné zvážiť v prípade ak je bolesť intenzívna, nie je možné ju kontrolovať pomocou dostupných zdrojov 
a pravdepodobne bude dlhodobá. 

 

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

 

 

Príklad protokolu pre mačku podstupujúcu osteosyntézu femuru 
Predoperačne: NSAID (24h dávka; ideálne registrovaný pre mačky), morfín 0,3mg/kg IM, medetomidín 0,01mg/kg IM. 
Indukcia anestézie: propofol do efektu IV. 
Vedenie anestézie: inhalačná anestézia s lumbosakrálnou epidurálnou aplikáciou bupivakaínu 0,5% (1ml/5kg pred 
zákrokom). 
Bezprostredne pooperačne (na 24h): morfín 0,3-0,5mg/kg IM (á 4-6h v závislosti na posúdení alebo podľa potreby), 
ľadovanie, rozsah pohybu a iné nemedikamentózne techniky. 
Neskoršie pooperačne: buprenorfín 0,02mg/kg IM alebo cez sliznice á 6-8h až 3 dni po zákroku a NSAID (rovnaký preparát 
ako predoperačne, najskôr 24h po predoperačnej dávke), á 24h až 7 dní po zákroku. Pozri príbalovú informáciu u NSAID 
registrovaných pre mačky. Pokračujte v nemedikamentóznych technikách. 

 


