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poučEttí pŘeD vÝKoNEM v cELKovÉ ANEsTEzll

základní předoperační vyšetření od praktického lékaře:
běžné laboratorní vyšetření _ KO, jaterní testy, glykemie, natrium,

kalium, kyselina močová, krvácivost a srážlivost, moČ + sediment
_ EKG

písemné vyjádření, zda jste schopen(na) výkonu v celkové narkóze, výPis trvalé

medikace
yždy konzultujte s praktickým lékařem nutnost vysazení lékŮ zvyŠujících krvácivost (lékY na

ředění krve), implantovaný kardiostimulátor, stenty, stavy po infarktu,
pokud užívále antikoncepci, konzultujte její vysazení se svým operatérem a gynekologem.

Minimálně tři týdny před výkonem nesmí probíhat akutní infekce (chřiPka, angína,

nachlazení apod.) !!!

Je nutné dostavit se NALACNO - od půlnoci před výkonem nejíst. nepít, nekouřit. Pacient je

takt od

K ortopedické operaci si s sebou přineste:
1. Dostavte se nalačno (nejíst, nepít, nekouřit)

2. předoperační vyšetření (pokud nemáte předoperační vyšetření od Praktického lékaře

nebo internisty, můžete si ho ve vyjímečných případech, po domluvě s recePcí

Medicom,s nechat udělat v našem zdravotnickém zařízení. v tom případě si přineste

v lahvičce ranní moč).
3. Děti a mladiství do 1B let musí přijít s doprovodem rodiČe nebo zákonného zástupce

4. Kartička zdravotní pojišt'ovny
5. oholit Ňrovanou končetinu (stačí 20 cm pod a 20 cm nad oPerovanýn kloubem)

6. Berle nebo francouzské hole
7. Přezůvky
8. 100 Kč Ěankovka na zá|ohu (klíč s čipem od šatny), po proPuštěnÍVám bude záloha

vrácena
9.N a více -

osobou)
11 . Léky na cukrovku si ráno neberte, inzulin si neaplikujte, vezměte si lékY nebo inzulin

s sebou k nám
Léky na vysoký tlak užijte a zap|lte minidouškem vody,

Pokud trpíte astmatem a užíváte léky ve formě sprayů, vemte sije s sebou

Nabitý mobilní telefon s kreditem

10.

12.

13,

Maxis antitrombo, nebo jiný typ elastické punčochy od svého lékaře (iako Prevence

trombembolické nemoci u pacienta, ktery má křečové žíly a nebo je starŠÍ 40{i let)

8:00 _ 15:00 nebo ve čtvrtek od 8:00 do 11:00 hodin !!!


