FECAVA OSNOVNI PRISTOPI V
VETERINARSKI ANESTEZIJI IN ANALGEZIJI

1: ANESTEZIJSKI PLAN
Anestezijski plan zajema celoten postopek –
od premedikacije do okrevanja.
•	Uporabljamo ga pri vsakem pacientu, ki potrebuje
anestezijo.
• Osredotoča

se na točno določene zaplete, ki jih
lahko pričakujemo pri posameznem pacientu.
•	Spodbudi nas k razmisleku, kako se spoprijeti
z morebitnimi zapleti.
• O
 mogoča zgodnje posredovanje, preden majhne
težave preidejo v večje.
• V
 ključuje oceno tveganja za pacienta.
https://www.asahq.org/standards-and-guidelines/
asa-physical-status-classification-system

KLINIČNI PREGLED
PRED ANESTEZIJO:
•	Uporabite seznam - smo le ljudje in pozabljamo stvari.
https://ava.eu.com/resources/checklists/
• O
 pravite temeljit klinični pregled - ne pozabite
na popolno anamnezo, predvsem glede predhodnih
anestezij in trenutne uporabe zdravil.
- Preverite, ali je pacient zdrav, in identificirajte vsa
obolenja, ki jim je potrebno posvetiti posebno
pozornost.
- Srčno-žilni in dihalni sistem sta najpomembnejša
pri anesteziji.
- Ali žival boli in ali pričakujemo bolečino po posegu?
-R
 azmislite, ali je potrebno pred anestezijo opraviti
dodatne preiskave.
- Ali bodo krvne preiskave vplivale na izbiro
anestezijskega plana?
-P
 remislite, ali bi vam rezultati krvnih preiskav podali
informacije, ki bi bile uporabne npr. pri zdravih
geriatričnih pacientih.
- Ali bi bilo smiselno predhodno opraviti rentgensko
slikanje prsnega koša,  preiskavo z ultrazvokom ali
ehokardiogram?
- Ali so bile pri tej živali predhodno že opravljene
kakšne diagnostične preiskave?

•	
Preverite material in opremo
- V celoti preglejte anestezijski aparat; od dovoda kisika
do endotrahealnih tubusov.
- Ali kjerkoli opazite uhajanje plinov? Ali je rezervna
kisikova bomba polna? Ali imate primerno velik tubus?
Je manjši na voljo, v kolikor bi ga potrebovali? Ali lučka
na laringoskopu sveti? Ali se povezovalni deli ujemajo?
Ali je hlapilnik napolnjen?
-K
 ako bo pacient ležal na mizi? Ali je kirurška/
diagnostična oprema pripravljena?
-A
 li je anestezijski monitor pripravljen, umerjen in dela?
-K
 ako boste preverjali in vzdrževali telesno temperaturo
pacienta?
- Ali pri tem pacientu potrebujete kakšno posebno
opremo?
- Ali imate preračunane odmerke urgentnih zdravil in
pripravljeno nujno opremo v kolikor bi jo potrebovali?
https://recoverinitiative.org/cpr-guidelines/currentrecover-guideline/
- Ali je delovno okolje primerno za uvod v anestezijo –
ali je prostor dovolj miren?

PREMEDIKACIJA
POMIRITEV:
- Pomirjevala pacienta pomirijo ter pomagajo pri
mirnejšem uvodu in prebujanju iz anestezije. Zmanjšajo
tesnobnost in odmerke zdravil za uvod v anestezijo ter
omilijo njihove neželene učinke na obtočila.
- Pomiritev olajša vstavljanje intravenskega katetra.
- Acepromazin pomiri žival, vendar ne povzroči močne
sedacije. Pri hipovolemičnih živalih povzroči hipotenzijo.
Povzroči hipotermijo, vsi učinki pa so nepovratni.
-A
 gonisti adrenoceptorjev alfa-2 (medetomidin,
deksmedetomidin, ksilazin) močno pomirijo žival in
imajo neželene učinke na obtočila kot sta bradikardija
in zmanjšanje minutnega volumna srca. Njihove učinke
lahko antagoniziramo.
-P
 recenite, ali je potrebna pomiritev? Opioidi sami
zadostujejo pri zelo razbolenih ali oslabljenih pacientih.
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	- Benzodiazepini (midazolam, diazepam) po navadi ne
povzročijo sedacije in se jih uporablja kot ko-indukcijsko
sredstvo (dajanje skupaj ali tik pred indukcijskim
sredstvom lahko zmanjša odmerek anestetika za uvod
v anestezijo).
	- https://ava.eu.com/resources/dechra-anaesthesia-apps/

ANALGEZIJA:
- Zagotovi takojšnje olajšanje bolečine pri razboleni živali.
	- Zagotovi preventivno analgezijo pri pooperacijski
bolečini in lahko prepreči centralno senzibilizacijo ali
‘fenomen viharja akcijskega potenciala’ (‘wind-up’
fenomen).
- Opioidi zagotavljajo najboljšo analgezijo in potencirajo
sedacijo.
- Opioidni μ-agonisti (metadon in fentanil) zagotavljajo
najbolj učinkovito analgezijo.
- Delni agonisti (buprenorfin) omogočajo slabšo
analgezijo, ki pa lahko traja dlje, predvsem pri mačkah.
Butorfanol omogoča še manj analgezije, vendar
potencira sedacijo.
	- Nesteroidna protivnetna zdravila so primerna
pri elektivnih kirurških posegih – še posebej, kjer
pričakujemo somatsko bolečino in če jih živali apliciramo
pred kirurškim posegom.
	- Nesteroidna protivnetna zdravila lahko pripomorejo
k poškodbi ledvic in črevesja. Če vas skrbi delovanje
srca, hidracijski status pacienta ali nimate nadzora nad
krvnim tlakom med operacijo, jih aplicirajte po posegu.
	- Način vnosa zdravila v telo je pomemben. IM vnos
zagotavlja zanesljiv privzem zdravila, IV ima hitrejši
učinek, pri SC vnosu pa je učinek počasnejši in manj
predvidljiv.
	- Glejte tudi FECAVA infografiko 2 iz te sheme.
	-  https://ava.eu.com/resources/dechra-anaesthesia-apps/

PREMEDIKACIJA:
• K
 ombinacija pomirjevala in protibolečinskega
sredstva

UVOD V ANESTEZIJO (INDUKCIJA)
INDUKCIJSKA SREDSTVA:
	- Uvod v anestezijo se po navadi izvede injekcijsko: IV vnos
je hiter in omogoča titriranje do učinka. Pri IM vnosu
je učinek zakasnel, vnesemo pa celotni preračunani
odmerek.
- IV dostop (intravenski kateter) se močno priporoča pri
vseh anesteziranih živalih in je nujen pri daljših posegih.
IV dostop omogoča dajanje zdravil in infuzijskih raztopin.
- Preoksigenacija je priporočljiva pred uvodom
v anestezijo, če jo žival tolerira.
- Propofol apliciramo IV, običajno povzroči zavor dihanja.
Prebujanje je mirno in hitro.
	- A
 lfaksalon zagotavlja hiter uvod v anestezijo pri IV
vnosu, pri mačkah in majhnih psih pa ga lahko dajemo
tudi IM (tudi kot pomirjevalo). Zavor dihanja se pojavi
redkeje kot pri propofolu, pričakovana je tahikardija.
Miren prostor je ključen pri prebujanju, saj v nasprotnem
primeru lahko pride do burnega prebujanja in disforije.
- Ketamin lahko vnesemo v telo po katerikoli poti. Manj
zavira srčno-žilni sistem in bolje ohranja dihanje (odvisno
od kombinacije z drugimi zdravili). Za kirurško anestezijo
z dobro mišično relaksacijo ga je potrebno kombinirati
s pomirjevalom ali ko-indukcijskim sredstvom
(benzodiazepini ali agonisti adrenoceptorjev alfa-2).
- Med uvodom v anestezijo je potrebno spremljati
delovanje obtočil in dihanje. Pulzni oksimeter in EKG se
priporočata še posebej pri kritičnih pacientih.
- Uvod v anestezijo preko maske je manj varen za žival,
saj lahko povzroči stres, obenem pa poveča tveganje
za izpostavljenost osebja neželenim učinkom hlapnih
anestetikov. Uvod s sevofluranom je pri mačkah lahko
hiter, kar je uporabno v določenih okoliščinah.
• Razmislite o uporabi ko-indukcijskega sredstva
- Lahko močno zmanjša odmerek anestetika za
uvod v anestezijo.

- Izboljša sedacijo in zmanjša odmerek sredstva
za uvod v anestezijo.
- Ne pozabite na lokalne anestetike/področno anestezijo.
- Opioidi in nesteroidna protivnetna zdravila se lahko
uporabijo skupaj v premedikaciji.
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VZDRŽEVANJE ANESTEZIJE
INHALACIJSKA ANESTEZIJA:
- Uporabljajte izofluran ali sevofluran.
- Kot nosilni plin uporabite kisik ali mešanico zraka in
kisika (občasno lahko tudi mešanico kisika in N2O,
vendar N2O ne sme biti več kot 66%).
	- Uravnavanje globine anestezije je enostavno.
- Inhalacijski anestetiki povzročajo zavor srčno-žilnega
in dihalnega sistema ter hipotenzijo kot posledico
vazodilatacije.
	- Presnova v jetrih je minimalna.
	- Najbolje jih je dovajati preko endotrahealnega tubusa,
da zaščitimo dihalno pot.
- Intubirajte previdno, predvsem pri mačkah, pri
katerih obstaja večja možnost poškodbe grla in pojav
laringospazma. Pri mačkah uporabljajte 2% lidokain za
desenzitizacijo grlnih hrustancev.
	- Potrebna je uporaba anestezijskega aparata.
	- Dovod kisika, hlapilnik, ustrezen odvod izdihanih plinov
za preprečevanje onesnaženja okolja in zagotavljanje
varnosti osebja.
	- Uporabljajte primeren dihalni sistem.
- Majhen mrtvi prostor in nizek upor pri dihanju pri
mačkah in majhnih psih (npr. nepovratni - linearni
sistem). Pretok svežih plinov mora biti ~500 ml/kg/min.
- Nizek pretok pri večjih živalih (npr. povratni - krožni
sistem), ki manj onesnažuje okolje. Pretok svežih plinov
mora biti ~10 ml/kg/min.

INJEKCIJSKA ANESTEZIJA:
	- Uporabimo lahko katerikoli IV anestetik.
- Pričnemo z IV bolusom in nato nadaljujemo z
dodajanjem manjših odmerkov ali kontinuirano
infuzijo (CRI).
- Morda bo potrebno dovajati kisik - s pulznim oksimetrom
preverite, ali je to potrebno.
	- Pri sterilizacijah/kastracijah se pogosto uporabljajo
protokoli z IM vnosom. Večina protokolov sestoji iz
enkratnega vnosa premedikacijskega, indukcijskega in
vzdrževalnega sredstva npr. “kitty magic” protokoli.
(glej infografiko 6)

TEKOČINSKA TERAPIJA:
-  Ali pacient potrebuje tekočinsko terapijo?
- Priporoča se pri vseh posegih daljših od 30 minut.
- Katera vrsta infuzijske raztopine bo potrebna?
- Kakšna bo hitrost vnosa?
- Začetni odmerek je 2-5 ml/kg/h za mačke in 3-6 ml/kg/h
za pse (https://www.aaha.org/aaha-guidelines/fluidtherapy/fluid-therapy-guidelines/). Povečajte odmerek
pri hipovolemičnih in dehidriranih pacientih.
	- Prilagajajte glede na spremembe med anestezijo
(npr. krvavitve).

URAVNOTEŽENA ANESTEZIJA:
- Cilj je nezavednost, mišična relaksacija in analgezija –
to omogočajo hlapni ali injekcijski anestetiki, ali
kombinacija obeh in dodatnih analgetikov.
- Delna IV anestezija = uravnotežena anestezija, ki jo
dosežemo z IV in inhalacijskimi anestetiki.
- IM ‘kitty magic’ protokoli zagotovijo uravnoteženo
anestezijo z eno injekcijo.
	- Razmislite o uporabi antagonistov (npr. pri agonistih
adrenoceptorjev alfa-2).
	- Zapomnite si, da ob antagoniziranju opioidov
(npr. nalokson) izničite tudi analgetične učinke zdravila.

LOKALNA/PODROČNA ANESTEZIJA:
	- Ali je pacient primeren za lokalno
ali področno anestezijo?
- Je del uravnotežene anestezije.
- Zmanjša odmerke anestetikov.
- Zmanjša anestezijsko smrtnost.
	- Prispeva k pooperacijski analgeziji.

	- Pooperacijska aplikacija nesteroidnih protivnetnih
zdravil? Če aplikacija ni varna pred pričetkom posega,
jih dajte preden se žival prebudi iz anestezije.
- Glejte infografiko 5.
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MONITORIRANJE
- Ključnega pomena med anestezijo in prebujanjem.

PREBUJANJE IZ ANESTEZIJE IN POOPERACIJSKA
PROTIBOLEČINSKA TERAPIJA

- Vsi anestetiki zavirajo življenjske funkcije, ko povzročijo
nezavest.

- Pogin v fazi prebujanja iz anestezije ni redek, še posebej
pri mačkah, zato je skrben nadzor izrednega pomena.

	- Spremljanje vitalnih funkcij: dihalna pot, dihanje, obtok.

- Žival je treba stalno nadzirati, dokler ni sposobna sedeti
in sama zanesljivo vzdrževati dihalno pot.

	- Dober monitoring zagotavlja zgodnje odkrivanje
problemov, preden se ti zapletejo do katastrofe.
- Pišite anestezijski zapisnik – je uradni dokument.
https://ava.eu.com/resources/checklists/
	- Pulz: palpacija, pulzna oksimetrija, Doppler.
- Dihanje: opazovanje, kapnografija, pulzna oksimetrija.
	- Telesna temperatura.
- Vnos intravenskih tekočin.
	- Izguba krvi.

- Ne pustite živali same, dokler se ne povrnejo vsi refleksi
in je temperatura višja od 37 °C in so zmožne same stati,
piti in jesti.
- Preprečite hipotermijo – upočasni prebujanje iz
anestezije.
- Pripravite plan za pooperacijsko analgezijo.
Glejte infografiko 2.
- Uporabljajte lestvice za oceno bolečine – boljši nadzor
bolečine, boljši izid.
- Pripravite plan za analgezijo v domači oskrbi za vsakega
pacienta posebej. Lastniku živali posredujte natančna
navodila za dajanje analgetikov in ga opozorite, na kaj
mora biti pozoren (npr. neželeni učinki zdravil).

APREBUJANJE IZ ANESTEZIJE IN PREBUJANJE

www.fecava.org

www.dechra.com

Uredniki in avtorji ne prevzemajo odgovornosti za informacije o odmerkih in načinu uporabe zdravil, omenjenih v tej objavi. Podrobnosti morajo biti preverjene s strani vsakega posameznika v posodobljeni objavljeni literaturi. Veterinarje pozivamo k upoštevanju nacionalne zakonodaje in vseh ustreznih
predpisov.
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