
 
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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Pohotovostná a intenzívna starostlivosť 
Väčšina poranených alebo chorých zvierat bude potrebovať analgéziu nielen na kontrolu bolesti, ale aj na uľahčenie manipulácie 
a diagnostických a pohotovostných úkonov. Keďže každé zviera bude predvedené s rôznym stupňom poranenia alebo ochorenia 
a bude trpieť bolesťou rôznej intenzity, je vhodnejšie voliť lieky individuálne a titrovať ich dávku do efektu, než mať k dispozícii 
nejaký univerzálny štandardný protokol pre všetkých pacientov. Zvieratá trpiace bolesťou môžu byť aj agresívne, preto je na ochranu 
personálu a samotného zvieraťa pred ďalším poranením (či už spôsobeného sebe samému alebo iatrogénnemu), a na uľahčenie 
klinického vyšetrenia potrebná chemická fixácia. Tieto zvieratá sa aj napriek závažnému poraneniu či ochoreniu môžu javiť stabilné 
(najmä mačky), najmä z dôvodu reakcie „bojuj alebo uteč“. V prípade podozrenia na alebo pri krvácaní alebo inej strate tekutín, je 
potrebné pred starostlivou titráciou opioidov nasadiť najskôr infúznu terapiu, aby ste sa tak vyhli možným nežiaducim účinkom pri 
štandardnom dávkovaní. 

NSAID sa u pohotovostného pacienta používajú až po uistení sa, že jeho hydratačný, kardiovaskulárny a renálny status je 
v norme a nehrozí jeho bezprostredné zhoršenie. NSAID by ste nikdy nemali dať pacientovi s potenciálnym alebo prebiehajúcim 
krvácaním. 

Zvieratá prijímané na intenzívnu starostlivosť trpia, vzhľadom na rôzne diagnózy, rôzne intenzívnou bolesťou, ktorá 
prispieva k ich katabolickému stavu. K primárnemu problému sa pridáva vplyv bolesti zo zavedenia intravenózneho, močového, 
hrudného alebo abdominálneho katétra alebo drénov. Veľa pacientov podstupuje manipuláciu a zákroky, ktoré prispievajú 
k celkovému pocitu bolesti. Kvôli často zníženej funkcii orgánov je analgetiká potrebné selektovať tak, aby sa čo najviac 
minimalizovali potenciálne nežiaduce účinky. U pacientov s renálnou a hepatálnou insuficienciou možno použiť opioidy a ketamín. 
Potrebná je titrácia úvodnej dávky až do efektu, aby sa dosiahli terapeutické koncentrácie a zároveň sa zamedzilo nežiaducim 
účinkom, ďalšie dávkovanie a jeho prispôsobenie bude závisieť od individuálneho pacienta, pretože jeho metabolizmus a exkrécia 
budú znížené (pozri nižšie). Analgéziu treba vysadzovať postupne, aby nedošlo k relapsu hyperalgézie v prípade, že bolesť pretrváva. 
Ak k relapsu dôjde, vráťte sa na niekoľko hodín k predchádzajúcej dávke a znovu skúste analgéziu pomaly vysadiť. Cieľom je 
analgézia a pokojný spánok. Na dosiahnutie tohto cieľa sú ideálne kontinuálne infúzie. Na stredne intenzívnu až intenzívnu bolesť sa 
používajú približné dávky a kombinácie nasledujúcich liekov. Začnite nižšou dávkou opioidu. Ak je potrebná ďalšia analgézia, pridajte 
podľa potreby lidokaín (nie u mačiek) alebo ketamín.  

V prípade intenzívnej bolesti nemusia byť samotné opioidy dostatočné, potrebné môžu byť dávky vyššie než v tabuľke 4. Ak 
sa objavia nežiaduce účinky, ale bolesť stále nie je pod kontrolou, pridajte ketamín. Ak nestačí ketamín, pridajte lidokaín. 
 

Liek Približná úvodná dávka: titrovať do efektu Približná CRI v závislosti od úvodnej dávky 
Fentanyl 2-5+ µg/kg 3-5+ µg/kg/h 
Hydromorfón 0,04-0,05+ mg/kg 0,01-0,015+ mg/kg/h 
Metadón 0,2-1 mg/kg 0,05-0,2 mg/kg/h 
Morfín 0,3 mg/kg 0,1 mg/kg/h 
Ketamín 0,2-2+ mg/kg 0,2-2+ mg/kg 
Lidokaín Iba psy 2mg/kg 1-2 mg/kg/h 

• Úvodné dávky: pomaly titrujte opioidy do efektu, ak treba pridajte ketamín, ak treba pridajte lidokaín 2mg/kg. 

• CRI: dávka kontinuálnej infúzie závisí na úvodnej dávke a predpokladanej dĺžke pôsobenia. Klinické skúsenosti ukazujú, že 
úvodné dávky fentanylu a ketamínu možno použiť aj ako hodinové infúzie aj keď predpokladaná dĺžka účinku samostatnej dávky 
je asi 30 minút. Úvodnú dávku hydromorfónu, metadónu a morfínu možno použiť ako kontinuálnu infúziu počas 4 hodín 
(vydeľte 4 aby ste dostali hodinovú dávku), s častou kontrolou a prispôsobením dávky, keďže účinok môže byť predĺžený, najmä 
u pacientov s dysfunkciou obličiek alebo pečene. Ak sa pacient kedykoľvek javí predávkovaným, zastavte kontinuálnu infúziu na 
30 minút, alebo menej ak príznaky odznejú, a následne opäť nasaďte v polovičnej dávke. Alebo môžete starostlivo titrovať 
naloxón, kým neodznejú príznaky (stačí <0,002mg/kg ak nie je pacient urgentný; vyššie dávky by mohli spôsobiť hyperalgéziu, 
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hyperexcitabilitu, arytmie a agresivitu. Inštrukcie v tabuľke 1). Ak nie sú kontraindikácie/kompromitovaná funkcia orgánov, 
odporúča sa, v prípade, že bolesť nemožno kontrolovať, prídavok NSAID. 

 
V prípade nedostupnosti opioidov možno využiť lidokaín a ketamín podľa popisu uvedeného vyššie, podľa indikácie aj 

epidurálnu anestéziu, intrapleurálnu alebo intraabdominálnu lokálnu anestéziu a na pooperačnú analgéziu difúzne katétre a rôzne 
lokálne blokády. 

U kritického pacienta sa niekedy ako doplnok používa aj akupunktúra. Akupunktúra má minimálne riziko alebo nežiaduce účinky, 
u veľmi kritických pacientov môže stačiť iba niekoľko ihiel. 

Medzi iné postupy, ktoré možno u kritického pacienta použiť, patrí adekvátne využitie tepla pri bolesti alebo spazmoch svalov, 
chladu na oblasti akútneho poranenia alebo zápalu, jemná tlaková podpora apendikulárnych bolestivých oblastí (alebo niekedy aj pri 
abdomenalgii). Pre komfort týchto pacientov je ďalej dôležité vhodné podkladanie a polohovanie, mobilizácia a ošetrovateľská 
starostlivosť. 

 

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

 

 


