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Планот за анестезија ја сочинува целата 
процедура-од предмедикација до будење 
•  се однесува за секој пациент закажан за 

анестезија  
•  Посветува внимание на одредени работи што 

може да тргнат наопаку за пациентот
•  Поттикнува да размислите како да се справите 

со какви било потенцијални проблеми.
•  овозможува рана интервенција да запре на 

малите проблеми пред тие да се претворат во 
катастрофа.

•  Вклучува проценка на ризик кај пациентот  
https://www.asahq.org/standards-and-guidelines/
asa-physical-status-classification-system

КЛИНИЧКИ ПРЕГЛЕД

ПРЕД АНЕСТЕЗИЈА: 
•  Користете список за проверка - ние сме само 

луѓе и забораваме на работите.  
https://ava.eu.com/resources/checklists/

•  Извршете соодветен клинички преглед - Не 
заборавајте да земете комплетна историја, 
особено во врска со претходните анестетици и 
истовремени лекови.

  -  Потврдете дека пациентот е здрав или 
идентификувајте ги сите абнормалности на кои 
им треба посебно внимание.

 -  Кардиоваскуларниот систем (КВ) и 
респираторниот систем се највитални за 
анестезија.

 -  Дали животното има болка сега или болката ќе 
се појави пост оперативно?

 -  Одлучете дали е неопходна понатамошна пред 
анестетичка истрага.

 -  Дали крвната анализа ќе направи некоја разлика 
во вашиот план за анестезија?

 -  Размислете дали крвните анализи ќе обезбедат 
некои основни информации кои може да бидат 
корисни на пр. ,,здрави,, геријатриски пациенти

 -  Дали би помогнало снимање, како што е 
рендгенско испитување на градниот кош, 
ултразвучно скенирање или ехокардиографија?

 -  Дали ова животно некогаш имало дијагностички 
преглед за која било состојба? 

• Проверете ги материјалите и опремата 
  -  Целосно проверете ја анестетичката машина; од 

снабдување со кислород до ендотрахеалните 
(ЕТ) цевки.

 -  Дали имате протекување? Дали резервниот 
резервоар за кислород е полн? Дали треба да 
ја поправите големината на ЕТ цевката? Дали е 
достапен помал ако е потребно? Дали светлото 
на ларингоскопот работи? Дали приклучоците се 
вклопуваат? Дали испарувачот е полн?

 -  Како пациентот ќе биде позициониран на 
масата? Дали е подготвен хируршкиот / 
дијагностичкиот комплет?

 -  Дали мониторите се подготвени, калибрирани и 
работат?

 -  Како ќе се следи и одржува температурата на 
пациентот?

 -  Дали е потребна посебна опрема за овој 
пациент?

 -  Дали имате пресметано дози за итни лекови 
и достапен комплет за итни случаи ако е 
потребно?  
https://recoverinitiative.org/cpr-guidelines/current-
recover-guideline/

 -  Дали е опкружувањето погодно за индукција?
 -  Дали е доволно мирно?

ПРЕМЕДИКАЦИЈА

СЕДАЦИЈА:
  -  Седативите го смируваат пациентот, 

непречена индукција и будење, ја намалуваат 
вознемиреноста и ја намалуваат потребната 
доза на индукциски агенс што може да ги намали 
непосакуваните несакани ефекти на КВ.

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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  -  Седацијата може да олесни лесно поставување 
на IV  системот 

 -  Ацепромазин (ACP) e trankilajzer,  смирува 
без да предизвика силна седација, 
предизвикува хипотензија кај хиповолемичен 
пациент и потенцијално хипотермија. ACP е 
нереверзибилен.

 -  Алфа-2 агонистите (медетомидин, 
дексмедетомидин, ксилазин) обезбедуваат 
длабока седација и имаат несакани ефекти 
на КВ, вклучувајќи брадикардија и намален 
срцев минутен волумен. Алфа-2 агонистите се 
реверзибилни.

 -  Размислете каква седација епотребна? Само 
опоид може да биде доволен кај многу болен или 
компромитиран пациент.

 -  Бензодијазепините (мидазолам и диазепам) 
обично не обезбедуваат седација, подобро 
се користат како средства за ко-индукција 
(се администрираат истовремено или по 
индукциониот агенс, каде што тие можат да 
имаат ефект на штета на дозата).

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

АНАЛГЕЗИЈА:
  -  Овозможува итно олеснување на болката за 

болното животно.
 -  Овозможува превентивна аналгезија за 

постоперативно ослободување од болка и може 
да спречи централна сензибилизација.

 -  Опиоидите обезбедуваат најдобра аналгезија и 
ја подобруваат седацијата.

 -  Целосните агонистички опоиди (метадон 
и фентанил) обезбедуваат најефикасна 
аналгезија.

 -  Делумни агонисти како бупренорфин 
обезбедуваат послаба аналгезија, но може 
да траат подолго, особено кај мачките. 
Буторфанолот обезбедува уште помалку 

аналгезија, но е добар во подобрување на 
седацијата

 -  NSADs се добри за хирургија - особено соматска 
болка и се најефикасни ако се даваат пред 
операција.

 -  NSAID имаат потенцијал да предизвикаат 
оштетување на бубрезите и цревата.
 Администрирајте НСАИЛ пост-оперативно 
ако имате загриженост во врска со срцевата 
функција или статусот на хидратација на 
пациентот или ако крвниот притисок не може да 
се следи интра-оперативно.

 -  Начинот на инјектирање е важен. IM обезбедува 
сигурен внес, IV има побрз почеток, SC има 
побавен почеток на дејство и ефектот е помалку 
предвидлив. Видетете го ФЕКАВА инфо 
графикот 2 од оваа серија.

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

ПРЕМЕДИКАЦИЈА:
•  Комбинација на седативни и аналгетски агенси
  -  Ја подобрува седацијата и ја намалува 

потребната доза на индукционо средство.
 -  Не заборавајте за локални техники за анестезија.
  -  Опиоидите и NSAIDs можат да се користат 

заедно за премедикација. 

ВОВЕД-ИНДУКЦИЈА ВО АНЕСТЕЗИЈА

ИНДУКЦИСКИ СРЕДСТВА:
  -  Индукцијата обично се изведува со: IV 

администрација е брза и дозволува ефективно 
дозирање. IM  има побавен почеток и се дава 
целата пресметана доза

  -  IV пристапот (катетер) е силно советуван за 
сите анестетички зафати и е неопходен за 
долгите процедури. IV пристапот дозволува 
администрација на лекови и течности.

  -  Се препорачува пред-оксигенација, доколку е 

https://ava.eu.com/resources/dechra-anaesthesia-apps/
https://ava.eu.com/resources/dechra-anaesthesia-apps/
https://ava.eu.com/resources/dechra-anaesthesia-apps/
https://ava.eu.com/resources/dechra-anaesthesia-apps/
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добро толерирана, пред индукцијата.   
  -  Пропофол мора да се даде IV, најчесто 

предизвикува респираторна депресија. Обично 
се забележува лесно, брзо будење

  -  Алфаксалонот обезбедува брза индукција 
кога се администрира IV и понекогаш може 
да се даде IM (исто така и за смирување) кај 
мачки и многу мали кучиња. Може да видите 
помалa респираторна депресија во споредба 
со пропофол, очекувајте да видите тахикардија. 
Закрепнувањето треба да се одвива во мирна 
средина , во спротивно може да се забележат 
вознемиреност и дисфорија.

  -  Кетамин може да се даде по кој било пат, 
предизвикува помалку депресија на КВ и 
одржува подобро дишење  (во зависност од 
комбинацијата). Потребна е добра седативна 
премедикација или ко-индукција (бензодиазепин 
или алфа-2 агонист) за да се создаде хируршка 
длабочина на анестезија со добра мускулна 
релаксација. 

 -  Следете КВ и респираторна функција за време 
на индукција. Пулс оксиметријата и ЕКГ се 
препорачуваат особено за пациенти со висок 
ризик. 

 -  Индукцијата со маска е помалку безбедна за 
пациентот. Може да предизвика стрес и да ги 
зголеми ризиците од испарлив анестетик за 
персоналот. Меѓутоа, во случај на севофлуран 
кај мачки, индукцијата може да биде брза и 
лесна, што е корисно во некои околности.

•  Размислете за ко-индукциско средство 
  -  Ко-индукцијата може да обезбеди ефект на 

заштеда на анестезија.

ОДРЖУВАЊЕ НА АНЕСТЕЗИЈА

 ИНХАЛАЦИОНА АНЕСТЕЗИЈА:
  -  Користете изофлуран или севофлуран.
 -  Носено во мешавина на кислород или воздух / 

кислород (повремено, исто така, N2 O, но ова не 
треба да биде> 66%)

 -  Лесно е да се контролира длабочината на 
анестезијата.

 -  Испарливите агенси предизвикуваат 
КВ и респираторна депресија, особено 
хипотензија како резултат на генерализирана 
вазодилатација.

 -  Подложувајте се на малку или без хепатален 
метаболизам.

 -  Најдобро се администрира преку ендотрахеална 
цевка за да се заштитат дишните патишта.

 -  Интубирајте внимателно, особено кај мачки 
кои се помали, со единствена анатомија што ги 
предиспонира за оштетување на ларинксот и 
ларингоспазам. Кај мачките, десензибилизирајте 
ги аритеноидите со 2% лидокаин.

 -  Потребна е машина за анестезија.
 -  Снабдување со кислород, испарувач, ефикасно 

чистење за да се спречи загадувањето на 
животната средина, гарантирајќи безбедност на 
персоналот.

 -  Користете соодветно коло за дишење. - -Низок 
мртов простор и работа на дишењето за мачки 
и многу мали кучиња (на пример, системи без
 дишење) Потребно е ~ 500 ml / kg / min проток на 
свеж гас 

 -  Низок проток за поголеми животни (на пример, 
систем за  дишење) со помалку влијанија врз 
животната средина. Потребно е ~ 10 ml / kg / min 
проток на свеж гас
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ИНЈЕКЦИОНА АНЕСТЕЗИЈА:
  - Било кој од IV  агенсите може да се користат
  -  Администрирајте со дополнување на IV болус 

доза или инфузија (КРИ).
 -  Можеби сè уште е потребен дополнителен 

кислород - користете пулсна оксиметрија за да 
одлучите. 

 -  Протоколите со инјекциона анестезија најчесто 
IM се користат за кастрации-стерилизации. 
Повеќето се состојат од единечна инјекција за 
премедикација, индукција и одржување на пр. 
Протоколи за „kitty magic“. (Види инфографик 6)

 ФЛУИДНА ТЕРАПИЈА:
  -  Дали на овој пациент му треба терапија со 

течности?
  -  Советувано за каква било операција над 30 

минути.
  -  Кој вид на течност е потребен?
  -  Која стапка на администрација ќе биде 

потребна? Дали е потребна реанимација на 
течност болус? 

  -  Почетни дози 2-5 ml / kg / час кај мачки и 
3-6 ml / kg / час кај кучиња (https://www.aaha.
org/aaha-guidelines/fluid-therapy/fluid-therapy-
guidelines/). Зголеметеги дозите ако пациентот е 
хиповолемичен или дехидриран.

  -  Реагирајте на промените за време на 
анестезијата ( на пр. Крварење)

БАЛАНСИРАНА АНЕСТЕЗИЈА:
  -  Целта е за несвестност, релаксација на 

мускулите и аналгезија - од испарливи или 
инјекциони анестетици, или комбинација на 
двете и додатни аналгетици.

  -  Делумна IV анестезија (PIVA) = избалансирана 
анестезија обезбедена од IV и инхалациона 
заедно. 

  -  Протоколите за IM ,,kitty magic,, обезбедуваат 
балансирана анестезија при една инјекција.

  -  Размислете за употреба на антагонисти за 
реверзибилни лекови (на пр., Агонисти на алфа-2).

  -  Запомнете дека ако антагонизирате  опоиди (на 
пр. Налоксон), исто така, ќе ја антагонизирате и 
аналгезијата.

ЛОКАЛНА АНЕСТЕЗИЈА:
  -  Дали може да се користи соодветен локален или 

регионален блок за овој пациент?
  -  Дел од избалансирана анестезија.
  -  Го намалува барањето за анестезија.
  -  Ја намалува смртноста поврзана со анестетик.
  -  Придонесува за посоперативна оперативна 

аналгезија.
  -  Дали да се даде NSAID ?Дајте пред враќање на 

свеста доколку се смета за несоодветно за пред-
оперативна администрација.

  -  Види инфографик 5

МОНИТОРИНГ
  -  Од витално значење во текот на целата 

анестезија и будење.
  -  Сите анестетици ја потиснуваат виталната 

функција додека произведуваат несвест.
  -  Следете ја виталната функција: Дишни патишта, 

Дишење, Циркулација.
  -  Доброто следење овозможува рана детекција на 

проблемот, пред да стане катастрофа.
  -  Водете пишана евиденција - тоа е правен 

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

  -  Дишење: опсервација,капнографија, оксиметрија.
  -  Respiration: observation, capnography, pulse 

oximetry.
  -  Телесна температура.
  - Внес на течности.
 - Губење на крв.  

https://www.aaha.org/aaha-guidelines/fluid-therapy/fluid-therapy-guidelines/
https://www.aaha.org/aaha-guidelines/fluid-therapy/fluid-therapy-guidelines/
https://www.aaha.org/aaha-guidelines/fluid-therapy/fluid-therapy-guidelines/
https://ava.eu.com/resources/checklists/
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Издавачите и авторите не можат да преземат одговорност за информациите дадени за дози и начини на примена на лекови 
споменати и наведени во ова публикација. Деталите мора да бидат проверени во секој случај од страна на одделни корисници од 
издадената  литература. Ветеринарите се потсетуваат да ги следат сите национални закони и регулативи.

БУДЕЊЕ ОД АНЕСТЕЗИЈА И 
ПОСТОПЕРАТИВЕН ТРЕТМАН  
 -  Смртта за време на будење не е невообичаена, 

особено мачките, па затоа е од витално значење 
добро следење.

 -  Држете под континуирано набљудување се 
додека можете да седите и да ги одржувате 
дишните патишта сигурни.

 -  Не оставајте додека не се вратат нормалните 
рефлекси, температура> 37 ° C и тие можат да 
стојат, да пијат и да јадат.

 -  Спречете хипотермија - го одложува будењето 
од  анестетикот. 

 -  Имајте аналгетски план за управување со 
постоперативна болка. Види го инфографикот 2.

 -  Користете алатка за оценување болка - подобро 
управување со болката, подобри резултати.

 -  План ,,носете го дома,, и објаснете му на 
сопственикот детални инструкции за давање 
на медикаменти и мониторинг соодветно 
процедурата и пациентот .

http://www.dechra.com
http://www.dechra.com
http://www.fecava.org

