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План анестезії охоплює всю процедуру –  
від премедикації до відновлення.
•  слід складати його для кожного пацієнта, якому 

потрібна загальна анестезія.
•  він звертає увагу на важливі речі, які можуть 

піти не так у даного конкретного пацієнта.
•  спонукає подумати над шляхами вирішення 

потенційних проблем.
•  дозволяє скоригувати дрібні проблеми на 

ранніх етапах, для запобігання розвитку 
катастрофічних ускладнень. 

•  Включає оцінку ступеню ризику для даного пацієнта.  
https://www.asahq.org/standards-and-guidelines/
asa-physical-status-classification-system

КЛІНІЧНИЙ ОГЛЯД

ПЕРЕД АНЕСТЕЗІЄЮ:
•  Використовуйте чек-ліст - ми лише люди і ми 

можемо забувати речі 
https://ava.eu.com/resources/checklists/

•  Проведіть ретельний клінічний огляд  -  
не забудьте зібрати детальний анамнез, особливо 
відносно попередніх анестезіологічних процедур  
та прийому будь-яких препаратів на момент огляду. 

  -  підтвердіть, що пацієнт здоровий, або виявіть 
будь-які відхилення, що потребують особливої 
уваги

  -  Адекватна функція серцево-судинної та 
респіраторної систем має найбільше значення з 
точки зору анестезії

  -  Чи боляче зараз пацієнту або біль з’явиться лише 
післяопераційно? 

  -  З’ясуйте, чи є необхідність у додаткових 
дослідженнях

  -  Чи внесуть зміни до плану анестезії додаткові 
дослідження крові? 

  -  Поміркуйте, чи дадуть дослідження крові корисну 
інформацію про «здорових» геріатричних 
пацієнтів

  -  чи допоможуть візуальні методи діагностики, 
наприклад рентгенографія грудної клітки, УЗ або 
ЕХОКГ? 

  -  Чи проводились раніше діагностичні заходи для 
даного пацієнта?  

• Перевірте матеріали та обладнання
  -  Повністю перевірте наркозно-дихальний апарат – 

від джерела кисню до ендотрахеальних трубок (ЕТТ)
  -  Чи є негерметичність апарату? Запасний кисневий 

балон повний? Маєте ЕТТ відповідного розміру? 
Маєте ЕТТ меншого діаметру за необхідності? 
Освітлювач ларингоскопу функціонує? З’єднувачі 
підходять? Випаровувач анестетиків наповнений? 

  -  у якому положенні буде лежати пацієнт на столі? 
Хірургічні/діагностичні набори готові? 

  -  Монітори пацієнта підготовлені, відкалібровані та 
функціонують? 

  -  Як буде проводитись моніторинг та підтримка 
температури тіла? 

  -  Чи потрібне будь-яке спеціальне обладнання для 
даного пацієнта? 

  -  Реанімаційний набір із підрахованими дозами 
препаратів для реанімації підготовлений?   
https://recoverinitiative.org/cpr-guidelines/current-
recover-guideline/

  -  Чи підходить приміщення для індукції? - В ньому 
достатньо спокійно? 

ПРЕМЕДИКАЦІЯ

СЕДАЦІЯ:
  -  Седативні засоби заспокоюють пацієнта, 

пом’якшують індукцію і пробудження після 
анестезії, знижують страх та потребу в 
препаратах для індукції, що може зменшити 
побічні ефекти з боку серцево-судинної системи

  -  седація дозволяє спокійно встановити 
внутрішньовенний доступ

  -  АЦП є транквілізатором, він заспокоює без 
глибокої седації, може викликати гіпотензію у 
пацієнтів із гіповолемією, і потенційно, гіпотермію. 
АЦП не реверсується. 

  -  Альфа-2 агоністи (медетомідин, дексмедетомідин, 
ксилазин) забезпечують глибоку седацію та 
мають побічні ефекти з боку ССС включаючи 
брадикардію і зниження серцевого викиду. 
Альфа-2 агоністи реверсуються. 

  -  Поміркуйте, чи потрібна седація? Опіоїдів 
у монорежимі може бути достатньо для 
нестабільних пацієнтів із значним болем
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  -  бензодиазепіни (мідазолам та діазепам) не 
забезпечують седацію в монорежимі, краще 
використовувати їх в якості додаткових 
препаратів для індукції (які вводяться 
паралельно або після препарату для індукції, для 
потенціювання ефекту).

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

АНАЛЬГЕЗІЯ:
  -  забезпечує негайне знеболення для тварини, яка 

відчуває біль
  -  забезпечує превентивну анальгезію для 

післяопераційного болю, а також може запобігати 
центральній сенсибілізації, або «wind-up» ефекту

  -  опіоїди забезпечують найкращу анальгезію та 
покращують седацію

  -  агоністи µ-опіоїдних рецепторів (метадон та 
фентаніл) забезпечують найбільш ефективну 
анальгезію

  -  часткові агоністи, такі як бупренорфін, надають 
меншу анальгезію, яка триває довше, особливо 
у котів. Буторфанол забезпечує ще меншу 
анальгезію, але добре підсилює седацію. 

  -  НПЗЗ добре підходять для планових операцій 
– особливо для соматичного болю, і мають 
найбільший ефект при введенні передопераційно

  -  НПЗЗ можуть потенційно викликати 
пошкодження нирок та шлунково-кишкового 
тракту. За наявності будь яких сумнівів відносно 
функції серцево-судинної системи, гідратації 
пацієнта, або відсутності можливості для 
інтраопераційного вимірювання артеріального 
тиску, вводьте НПЗЗ післяопераційно

  -  Має значення шлях введення. 
Внутрішньом’язовий шлях введення забезпечує 
надійне всмоктування, внутрішньовенний шлях 
забезпечує швидший початок дії, підшкірний 
шлях має найповільніший початок дії, і, до того ж, 
ефект є менш передбачуваним. 

  -  Дивіться інфографіку FECAVA 2 з цієї ж серії
  -  https://ava.eu.com/resources/dechra-anaesthesia-apps/

ПРЕМЕДИКАЦІЯ:

•  Комбінація седативних та анальгетичних 
засобів

  -  Покращує седацію та знижує дозу препарата для 
індукції

  - Не забувайте про регіонарну анестезію
  -  Опіоїди та НПЗЗ можуть використовуватись 

разом для премедикації
 
ІНДУКЦІЯ В АНЕСТЕЗІЮ

ПРЕПАРАТИ ДЛЯ ІНДУКЦІЇ:
  -  індукція зазвичай проводиться ін’єкційними 

препаратами: внутрішньовенне введення має 
швидшу дію та дозволяє дозувати препарати «за 
ефектом». Внутрішньом’язовий шлях введення 
має повільніший початок дії і потребує введення 
повної розрахункової дози

  -  рекомендовано забезпечувати внутрішньовенний 
доступ (катетер) для всіх анестезіологічних 
процедур, і, особливо, для довгих процедур. 
Внутрішньовенний доступ дозволяє вводити 
препарати та інфузійні розчини. 

  -  якщо добре переноситься, перед індукцією в 
анестезію рекомендована преоксигенація

  -  Пропофол вводиться внутрішньовенно,  може 
викликати респіраторну депресію. Пробудження 
зазвичай плавне та швидке. 

  -  Альфаксалон забезпечує швидку індукцію 
при внутрішньовенному введенні, і часто 
може вводитись внутрішньом’язово (у тому 
числі для седації) у котів та дрібних собак. Ви 
можете бачити меншу респіраторну депресію 
у порівнянні з пропофолом, але слід очікувати 
тахікардію. Пробудження має бути плавним і 
краще має відбуватись у тихому середовищі, в 
іншому випадку можна спостерігати збудження 
та дисфорію

  -  Кетамін можна вводити будь-яким шляхом, він 
має менш виражену депресію серцево-судинної 
та респіраторної систем, та дозволяє зберегти 
кращий респіраторний драйв (в залежності 
від комбінації). Для забезпечення хірургічної 
стадії анестезії із доброю міорелаксацією 
потрібно використовувати альфа-2 агоністи або 
бензодіазепіни у премедикації або як допоміжні 
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препарати для індукції. 
  -  Моніторинг функцій респіраторної та СС систем 

обов’язковий під час індукції. Пульсоксиметрія 
та ЕКГ особливо рекомендовані для пацієнтів 
високої групи ризику

  -  Індукція за допомогою маски менш безпечна для 
пацієнта. Це може викликати стрес та збільшити 
ризики вдихання інгаляційного анестетика 
персоналом. Однак, у випадку використання 
севофлюрану для котів, індукція може бути 
швидкою та плавною, що є корисним у деяких 
випадках. 

 
•  Розгляньте використання додаткових 

препаратів для індукції
  -  додаткові препарати можуть зменшувати 

потребу в анестетиках

ПІДТРИМКА АНЕСТЕЗІЇ

 ІНГАЛЯЦІЙНА АНЕСТЕЗІЯ:
  -  Використовуйте ізофлюран або севофлюран
  -  У суміші з киснем або суміші повітря/кисень (іноді 

також з N2O, але не перевищуючи 66%)
  -  Легко змінювати та контролювати глибину 

анестезії
  -  Інгаляційні анестетики викликають депресію 

серцево-судинної та респіраторної системи, 
зокрема гіпотензію через генералізовану 
вазодилятацію. 

  -  Метаболізуються у невеликій кількості або 
взагалі не метаболізуються

  -  Краще вводити через ендотрахеальну трубку для 
захисту дихальних шляхів

  -  Інтубація має проводитись обережно, особливо 
у котів, які менші за розміром та мають 
унікальну анатомію, що робить їх схильними до 
пошкодження гортані та ларингоспазму. У котів 
слід десенсибілізувати черпакуваті хрящі 2% 
лідокаїном. 

  -  Необхідний наркозно-дихальний апарат
  -  Джерело кисню, випаровувач, ефективна 

система очищення для запобігання забруднення 

середовища та забезпечення безпеки персоналу 
  -  Використовуйте відповідний дихальний контур
  -  Для котів та дрібних собак низький об’єм 

мертвого простору та малі зусилля для дихання 
(з використанням нереверсивного контуру). 
Потребує потоки свіжого газу приблизно у 500мл/
кг/хв

  -  Для великих тварин можна використовувати 
низькі потоки (реверсивні контури) із меншим 
впливом на навколишнє середовище. 
Потребують потоки свіжого газу приблизно у 
10мл/кг/хв. 

ІН’ЄКЦІЙНА АНЕСТЕЗІЯ:
  -  можуть використовуватись будь-які ін’єкційні 

агенти
  -  вводяться внутрішньовенно болюсно при 

необхідності, або у вигляді інфузії (ІПШ). 
  -  може знадобитись киснева підтримка – 

використовуйте пульсоксиметр для прийняття 
рішень

  -  ін’єкційні протоколи часто використовуються 
внутрішньом’язово для стерилізацій або 
кастрацій. Більшість з них складаються з 
одноразової ін’єкції для премедикації, індукції 
та підтримки анестезії, так, як з використанням 
протоколів «kitty magic». (див. інфографіку 6)

ІНФУЗІЙНА ТЕРАПІЯ:
  -  чи потрібна інфузія даному пацієнту? 
  -  рекомендована для будь-яких процедур, що 

тривають більше 30хв
  -  який тип розчину обрати? 
  -  з якою швидкістю потрібно проводити інфузію? 

Чи потрібен болюс розчину для реанімації? 
  -  початкова швидкість 2-5мл/кг/год для котів та 

3-6мл/кг/год у собак ((https://www.aaha.org/aaha-
guidelines/fluidtherapy/fluid-therapy-guidelines/)). 
Підвищуйте швидкість інфузії якщо у пацієнта є 
гіповолемія або дегідратація. 

  -  реагуйте на зміни під час анестезії (напр. 
крововтрата)
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ЗБАЛАНСОВАНА АНЕСТЕЗІЯ:
  -  нашою метою є втрата свідомості, міорелаксація 

та анальгезія – в результаті дії інгаляційних 
та ін’єкційних анестетиків, або їх комбінації у 
поєднанні з додатковими анальгетиками. 

  -  часткова внутрішньовенна анестезія (ЧВВА) 
= збалансована анестезія із використанням 
внутрішньовенних та інгаляційних засобів

  -  внутрішньом’язові протоколи «kitty magic» 
забезпечують збалансовану анестезію однією 
ін’єкцією

  -  поміркуйте над використанням антагоністів для 
реверсивних препаратів (напр. альфа-2 агоністів)

  -  пам’ятайте, коли ви антагонізуєте опіоїди 
(налоксоном) ви також антагонізуєте анальгезію

РЕГІОНАРНА АНЕСТЕЗІЯ:
  -  чи може бути використаний відповідний 

регіонарний або локальний блок для цього 
пацієнта? 

  -  є частиною протоколу збалансованої анестезії
  -  знижує смертність від загальної анестезії
  -  дозволяє забезпечити післяопераційну 

анальгезію
  -  НПЗЗ післяопераційно? Вводіть до появи 

свідомості, якщо вважалося неможливим 
передопераційне введення

  -  Див. інфографіку 5

МОНІТОРИНГ
  -  Є обов’язковим протягом анестезії та під час 

пробудження
  -  всі анестетики пригнічують життєво важливі 

функції під час відсутності свідомості
  -  Моніторинг вітальних функцій включає: 

Прохідність дихальних шляхів, дихання, 
циркуляцію.

  -  Якісний моніторинг дозволяє якомога раніше 
помітити проблему, до того, як вона призведе до 
катастрофічних наслідків

  -  Ведіть письмові записи – це легальний документ 
https://ava.eu.com/resources/checklists/

  -  Пульс: пальпація, пульсоксиметрія, допплер
  -  Дихання: спостереження, капнографія, 

пульсоксиметрія
  -  Температура тіла
  -  Введення інфузійних розчинів
  -  Крововтрата

ВІДНОВЛЕННЯ ПІСЛЯ АНЕСТЕЗІЇ 
ТА ЛІКУВАННЯ БОЛЮ В 
ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОМУ ПЕРІОДІ 
  -  смерть під час пробудження не є рідкістю, 

особливо у котів, тому якісний моніторинг є дуже 
важливим

  -  Необхідно постійно спостерігати за пацієнтом до 
появи здатності самостійно сидіти та адекватно 
дихати

  -  Не залишайте пацієнта до відновлення 
нормальних рефлексів, температури вище 37*С 
та здатності стояти, пити та їсти

  -  Запобігайте розвитку гіпотермії – це подовжує 
пробудження після анестезії

  -  Створіть план післяопераційної анальгезії. Див. 
інфографіку 2

  -  Використовуйте шкалу болю – краще знеболення 
– кращі результати

  -  Складіть призначення додому, яке буде 
підходити для пацієнта і процедури, та 
забезпечте власників детальними інструкціями з 
приводу введення препаратів та спостереження 
за твариною

www.dechra.comwww.fecava.org

Автори та публіцисти не несуть відповідальності за інформацію про дозування 
та методи введення груп препаратів, вказаних в даній публікації. Дані деталі 
слід уточнювати у кожному випадку індивідуально, базуючись на останніх 
опублікованих літературних даних. Ветеринарним лікарям слід дотримуватись 
національного законодавства та нормативних актів. 


