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Anestezijos planas apima visą procedūrą - nuo 
premedikacijos iki atsigavimo.
• Jis skirtas kiekvienam pacientui, kuriam numatyta 

anestezija.
•  Tai atkreipia dėmesį į tam tikrus dalykus, kurie gali

įvykti neplanuotai šiam individualiam pacientui. 
•  Tai skatina galvoti, kaip spręsti galimas iškilusias

problemas.
•  Tai leis iš anksto įsikišti, kad mažos problemos

netaptų nelaimėmis.
•  Tai apima paciento rizikos vertinimą. 

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

KLINIKINIS TYRIMAS

PRIEŠ ANESTEZIJĄ:
•  Naudokite protokolus - mes tik žmonės ir pamirštame

dalykus.
https://ava.eu.com/resources/checklists/

•  Atlikite tinkamą klinikinį tyrimą - nepamirškite
susirinkti pilnos paciento anamnezės, ypač apie 
ankstesnius anestetikus ir kartu vartojamus vaistus.
 -  Patvirtinkite, kad pacientas yra sveikas, arba nustatykite

visas anomalijas, kurioms reikia skirti ypatingą dėmesį.
 -  anestezijai gyvybiškai svarbiausios yra širdies ir

kraujagyslių (ŠK) bei kvėpavimo sistemos.
 -  Ar gyvūnui dabar skauda, ar skausmas atsiras tik po

operacijos?
 -  Nuspręskite, ar reikalingi tolesni (papildomi)

preanesteziniai tyrimai.
 -  Ar atlikus kraujo tyrimus jūsų anestezijos planas

pasikeis?
 -  Pagalvokite, ar  gali būti naudingi kraujo tyrimai, 

norint gauti papildomos naudingos informacijos  , pvz.
„sveikiems“ geriatriniams pacientams.

 -  Ar padėtų tokie vaizdiniai diagnostikos tyrimai kaip
krūtinės rentgeno tyrimas, ultragarsinis tyrimas ar 
echokardiografija?

 -  Ar šiam gyvūnui kada nors buvo atliktas bet kokios
būklės diagnostinis tyrimas?

• Patikrinkite medžiagas ir įrangą
 -  Visiškai patikrinkite anestezijos aparatą; nuo deguonies

tiekimo iki endotrachealinių (ET) vamzdelių.
 -  Ar turite kokių nors nutekėjimų? Ar atsarginė deguonies 

talpa pilna? Ar turite tinkamų dydžių ET? Ar būtų 
mažesnis tokio ET vamzdelio variantas? Ar laringoskopo
šviesa veikia? Ar jungtys tinka? Ar garintuvas pilnas? 

 -  Kaip pacientas bus pozicionuojamas ant stalo? Ar
paruoštas chirurginis / diagnostinis rinkinys? 

 -  Ar monitoriai paruošti, sukalibruoti ir veikia?
 -  Kaip bus stebima ir palaikoma paciento temperatūra?
 -  Ar šiam pacientui reikalinga speciali įranga?
 -  Ar turite paskaičiavę skubių vaistų kiekius ir, jei reikia, ar 

paruoštas skubios pagalbos rinkinys? 
https://recoverinitiative.org/cpr-guidelines/current-
recover-guideline/

 -  Ar aplinka tinkama indukcijai - ar ji pakankamai rami?

PREMEDIKACIJA

SEDACIJA:
  Raminamieji vaistai ramina pacientą, sklandžiai skatina 
indukciją ir sveikimą, mažina nerimą ir mažina reikiamą 
indukcinės medžiagos dozę, kuri gali sumažinti 
nepageidaujamus ŠK šalutinius poveikius.

  Sedacija gali palengvinti lengvą IV prieigą.
  Acepromazinas (ACP) yra raminamasis vaistas, jis ramina 
nesukeldamas stiprios sedacijos, sukelia hipotenziją 
hipovoleminiams pacientams ir gali sukelti hipotermiją. 
ACP yra ne reversuojamas preparatas.

  Alfa-2 agonistai (medetomidinas, deksmedetomidinas, 
ksilazinas) suteikia gilią sedacija ir turi šalutinį ŠK poveikį, 
įskaitant bradikardiją ir sumažėjusį širdies tūrį. Alfa-2 
agonistai yra reversuojami. 

  Apsvarstykite, ar reikia sedacijos? Labai sergančiam arba 
nusilpusiam pacientui gali užtekti vien opiodų.

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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 -  Benzodiazepinai (midazolamas ir diazepamas) paprastai
nesuteikia sedacijos, yra geriau naudojami kaip 
papildomi indukciniai agentai (vartojami kartu arba po 
indukcinio agento, kur jie gali sumažinti dozę).

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

ANALGESIJA:
 -  Skubiai malšina skausmą jaučiantį gyvūną.
 -  Suteikia prevencinį nuskausminimą pooperaciniam

skausmui malšinti ir gali užkirsti kelią centriniam 
jautrumui ar „likvidavimui“.

 -  Opioidai suteikia geriausią nuskausminimą ir sustiprina
sedaciją. 

 -  Efektyviausią nuskausminimą suteikia pilni mu-
agonistiniai opioidai (metadonas ir fentanilis).

 -  Daliniai agonistai, tokie kaip buprenorfinas, sukelia 
mažiau nuskausminimo, tačiau gali būti ilgalaikiai, 
ypač katėms. Butorfanolis suteikia dar mažiau 
nuskausminimo, tačiau yra geras sustiprinantis sedaciją.

 -  NVNU yra naudingi planinėms operacijoms - ypač
somatiniams skausmams ir yra efektyviausi, jei 
vartojami prieš operaciją.

 -  NVNU gali pakenkti inkstams ir žarnynui. NVNU skirkite
po operacijos, jei turite abejonių dėl širdies funkcijos 
ar paciento hidratacijos būklės arba jei kraujospūdžio 
negalima stebėti operacijos metu.

 -  Svarbus injekcijos būdas. IM užtikrina patikimą 
įsisavinimą, IV pasireiškia greičiau, SC - lėčiau, o poveikis
yra mažiau nuspėjamas.

 - Žr. Šios serijos FECAVA infografiką 2.
 -  https://ava.eu.com/resources/dechra-anaesthesia-apps/

PREMEDIKACIJA:
•  raminamųjų ir analgetikų derinys

 -  Sustiprina sedaciją ir sumažina reikiamą indukcinės
medžiagos dozę.

 -  Nepamirškite apie vietinius anestetikų metodus.
 -  Opioidai ir NVNU gali būti naudojami kartu

premedikacijai. 

ANESTEZIJOS INDUKCIJA

IINDUKCIJOS AGENTAI:
 -  Indukcija paprastai atliekama su injekciniais vaistais: į 

veną leidžiama greitai ir leidžia dozuoti. IM prasideda 
lėčiau ir suteikiama visa apskaičiuota dozė.

 -  IV priėjimas (kateteris) yra labai rekomenduojamas 
atliekant visas anestezijos procedūras ir būtinas ilgoms 
procedūroms. IV prieiga leidžia vartoti vaistus ir skysčius.

 -  Prieš indukciją, jei ji gerai toleruojama, rekomenduojama
tiekti deguonį. 

 - Propofolį reikia vartoti IV, jis dažniausiai sukelia 
kvėpavimo slopinimą. Paprastai pastebimas sklandus, 
greitas atsigavimas. 

 -  Alfaksalonas sukelia greitą indukciją, kai švirkščiamas į 
veną, ir kartais gali būti skiriamas IM (taip pat ir sedacijai)
katėms ir labai mažiems šunims. Kvėpavimo slopinimas 
gali būti mažesnis, palyginti su propofoliu. Atsigavimas 
turėtų vykti ramioje aplinkoje, kad būtų užtikrintas 
sklandumas, kitaip gali pasireikšti susijaudinimas ir 
disforija.

 -  Ketaminas gali būti vartojamas bet kokiu būdu, 
jis sukelia mažiau ŠK slopinimą ir palaiko geresnį 
kvėpavimą (priklausomai nuo derinio). Norint sukelti 
anestezijos gylį, gerai atpalaiduoti raumenis, reikia geros
raminamosios premedikacijos ar papildomos bendros 
indukcijos agentų (benzodiazepino arba alfa-2 agonisto).

 -  Stebėkite CV ir kvėpavimo funkciją indukcijos metu. 
Pulso oksimetrija ir EKG ypač patartina didelės rizikos
pacientams. 

-  Kaukės sužadinimas pacientui yra mažiau saugus. Tai 
gali sukelti stresą pacientui ir padidinti rizika personalui,
kuris dirba su lakiais anestetikais. Tačiau kačių 
sevoflurano atveju indukcija gali būti greita ir sklandi, o 
tai naudinga tam tikromis aplinkybėmis. 

•  Apsvarstykite bendrą papildomą indukcijos agentą
 -  Bendras papildomas indukcijos agentas gali suteikti

anesteziją tausojantį poveikį.

https://ava.eu.com/resources/dechra-anaesthesia-apps/
https://ava.eu.com/resources/dechra-anaesthesia-apps/
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ANESTEZIJOS PALAIKYMAS
 LAKIOJI ANESTEZIJA:
  -  Naudokite izofluraną arba sevofluraną.
  -  Naudojamas su deguonies arba oro / deguonies mišinyje 

(kartais ir N2O, bet tai neturėtų būti > 66%)
  -  Lengva kontroliuoti anestezijos gylį.
  -  Lakieji agentai sukelia ŠK ir kvėpavimo slopinimą, ypač 

hipotenziją dėl generalizuoto kraujagyslių išsiplėtimo.
  -  Kepenyse metabolizuojama mažai arba visai nėra.
  -  Geriausia vartoti per endotrachealinį vamzdelį, siekiant 

apsaugoti kvėpavimo takus.
  -  Intubuokite atsargiai, ypač kates, dėl jų turimos unikalios 

anatomijos, jos yra linkusios į gerklų pažeidimus ir 
gerklų spazmus. Katėms aritenoidai desensibilizuojami 
naudojant 2% lidokainą.

  -  Anestezijos aparatas yra privalomas.
  -  Deguonies tiekimas, garintuvas, efektyvus oro valymas, 

siekiant užkirsti kelią aplinkos taršai bei užtikrinantis 
darbuotojų saugumą.

  -  Naudokite tinkamą kvėpavimo kontūrą.
  -  Sumažinkite „negyvo“ oro tarpą, su katėmis ir mažais 

šunimis naudokite, pvz. pusiau atvirą kvėpavimo 
sistemą. Reikia ~ 500 ml / kg / min šviežių dujų srauto

  -  Sumažinkit oro srautą didesniems gyvūnams (pvz., 
pusiau uždaros kvėpavimo sistemos atveju), tai turės 
mažesnį poveikį aplinkai. Reikia ~ 10 ml / kg / min šviežių 
dujų mišinio 

INJEKCINĖ ANESTEZIJA:
  -  Galima naudoti bet kurį iš IV preparatų.
  -  Švirkšti į veną boliuso dozėmis arba naudojant pastovią 

infuziją (PI).
  -  Vis dar gali prireikti papildomo deguonies naudokite 

pulso oksimetriją tam, kad apsispręsti.
  -  Tik injekciniai protokolai yra naudojami IM, kad būtų 

galima atlikti kastracijas. Daugiausia susideda iš vienos 
injekcijos premedikacijai, indukcijai ir palaikymui, pvz. 
„Kitty magic“ protokolai. (Žr. Infografiką 6) 

SKYSČIŲ TERAPIJA:
  -  Ar šiam pacientui reikalinga skysčių terapija?
  -  Patartina bet kokioms chirurginėms operacijoms, kurios 

trunka ilgiau negu 30 min.
  -  Kokio tipo skysčiai reikalingi?
  -  Kokio administravimo greičio reikės? Ar reikės naudoti 

skysčių boliusus? 
  -  Pradinės normos katėms - 2–5 ml / kg / val., Šunims - 3–6 

ml / kg / val. (https://www.aaha.org/aaha-guidelines/
fluid-therapy/fluid-therapy-guidelines/). Padidinkite 
greitį, jei pacientui yra hipovolemija ar dehidracija.

  -  Reaguoti į anestezijos metu įvykusius pokyčius (pvz., 
Kraujavimą).

SUBALANSUOTA ANESTEZIJA:
  -  Tikslas yra sąmones netekimas, raumenų 

atsipalaidavimas ir nuskausminimas - iš lakiųjų ar 
injekcinių anestetikų arba abiejų ir papildomų analgetikų 
derinio.

  -  Dalinė IV anestezija (DIVA) = subalansuota anestezija, 
kurią teikia IV ir įkvepiamos lakiosios medžiagos kartu. 

  -  IM „Kitty magic“ protokolai suteikia subalansuotą 
anesteziją per vieną injekciją.

  -  Apsvarstykite galimybę naudoti grįžtamųjų vaistų 
antagonistus (pvz., Alfa-2 agonistus).

  -  Atminkite, kad jei panaikinsite opioidus (pvz., naudodami 
Naloksoną), taip pat panaikinsite ir nuskausminimą.

VIETINĖ ANESTEZIJA:
  -  Ar šiam pacientui gali būti naudojama tinkama vietinė ar 

regioninė blokada?
  -  Subalansuota anestezijos dalis.
  -  Sumažina anestezijos poreikį.
  -  Sumažina su anestezija susijusį mirtingumą.
  -  Prisideda prie skausmo mažinimo pooperaciniu 

laikotarpiu.
  -  Po operacijos NVNU? Duokite prieš sąmonės grįžimą, jei 

manoma, kad jis netinkamas prieš operaciją.
  -  Žr. 5 infografiką

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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MONITORINGAS
  -  Gyvybiškai svarbus anestezijos metu ir atsigaunant.
  -  Visi anestetikai slopina gyvybinę funkciją ir sukelia 

sąmonės netekimą.
  -  Stebėkite gyvybinę funkciją: kvėpavimo takus, 

kvėpavimą, kraujotaką.
  -  Gerai stebint problemą galima pastebėti anksti, kol ji 

netampa katastrofa.
  -  Laikykite rašytinį įrašą - tai teisinis dokumentas. 

https://ava.eu.com/resources/checklists/
  -  Pulsas: palpacija, pulso oksimetrija, dopleris.
  -  Kvėpavimas: stebėjimas, kapnografija, pulso oksimetrija.
  -  Kūno temperatūra.
  -  Skysčių naudojimas.
 - Kraujo netekimas.

ANESTEZINIS ATSIGAVIMAS IR POOPERACINIO 
SKAUSMO VALDYMAS
 -  Mirtis atsigaunant neretai pasitaiko, ypač katėms, todėl 

labai svarbu gerai stebėti.
 -  Nuolat stebėkite, kol pacientas galės atsisėsti ir 

patikimai kvėpuoti.
 -  Neišeikite tol, kol įprasti refleksai nebus atsinaujinęi, 

temperatūra bus aukštesnė nei 37 ° C ir jie galės stovėti, 
gerti ir valgyti.

 -  Užkirsti kelią hipotermijai - tai atitolina anestezijos 
atsigavimą 

 -  Turėkite nuskausminimo planą pooperaciniam skausmui 
suvaldyti. Žr. 2 infografiką.

 -  Naudokite skausmo vertinimo įrankį - geriau valdykite 
skausmą, pasieksite geresnių rezultatų.

 -  Numatykite planą  „parsinešimą namo“ turėkite sus 
savimi reikalingus vaistus.
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Leidėjai ir autoriai negali prisiimti atsakomybės už pateiktė informacijė apie šiame leidinyje paminėtas ir nurodytas vaistė dozes ir vartojimo bėdus. Tokiė 
informacijė kiekvienu atveju turi patikrinti atskiri vartotojai iš naujausios paskelbtos literatėros. Veterinarijos gydytojams primename laikytis visė atit-
inkamė nacionaliniė statymė ir kitė teisės aktė.
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