
 
 

Zalecenia dla Pacjentów przed zabiegiem w znieczuleniu ogólnym 
uzupełnione o zalecenia na czas zagrożenia epidemiologicznego związanego z SARS-CoV-2 

 
 

WAŻNE: Przed zabiegiem zawsze warto zaszczepić się przeciw WZWB (wirusowe zapalenie wątroby typu B). 
 
1. ZLECONE BADANIA  
 
• Przed zabiegiem proszę wykonać następujące badania – grupa krwi; morfologia (HGB,HCT,RBC,WBC, PLT); elektrolity (Na, K, 

Ca); poziom cukru; układ krzepnięcia (czas protrombinowy, APTT, INR); antygen HBS, HCV, HIV; USG piersi (jeżeli operacja 
dotyczy piersi); EKG spoczynkowe z opisem oraz posiew z nosa – badanie podstawowe w kierunku bakterii (dotyczy wszystkich 
zabiegów); RTG klatki piersiowej z opisem (dotyczy wszystkich zabiegów). 

• Badania proszę wykonać nie wcześniej niż 4 tygodnie przed operacją. 
• 2 tygodnie przed zabiegiem proszę wysłać komplet wyników badań (oryginalne dokumenty) kurierem lub dostarczyć osobiście do 

kliniki na adres: Dr Osuch Clinic, ul. Puławska 488, 02-884 Warszawa.  
• Badania grupy krwi nie trzeba powtarzać, jeśli mają Państwo jego oryginał sprzed lat.  

 
2. LEKI W OKRESIE PRZEDOPERACYJNYM 

 
Prosimy unikać następujących doustnych leków co najmniej 3 tygodnie przed i po operacji: leków zawierających witaminę E; 
preparatów zawierających korzeń żeńszenia, imbir, pierwiosnek, czosnek; preparatów zawierających olej z łososia i dorsza, tran; 
leków przeciwzapalnych (Piroxicam, Nurofen, Ibuprofen, Voltaren, Ketonal); leków antykoagulujących (Aspiryna, Acard, leków zaw. 
kwas acetylosalicylowy stosowanych w grypie/ gorączce). W razie przyjmowania suplementów diety – proszę upewnić się czy nie 
zaburzają one krzepnięcia krwi. Jeśli mają wpływ na krzepnięcie – proszę je odstawić 3 tygodnie przed operacją.  
W razie dolegliwości bólowych przed zabiegiem można przyjmować Paracetamol (APAP), Pyralginę, Tramal. 

 
3. ZALECENIA NA CZAS PRZEDOPERACYJNY 

 
• Prosimy zaprzestać palenia papierosów miesiąc przed zabiegiem i unikać palenia miesiąc po operacji. 
• Prosimy nie pić alkoholu i napojów zaw. kofeinę przez 7 dni przed i po operacji. Pewne leki mogą wchodzić w interakcje z lekami 

anestetycznymi i powodować nieprzewidziane objawy uboczne podczas znieczulenia. 
• Prosimy poinformować Recepcję o przebytej infekcji, jeśli wystąpiła w czasie 2 tyg. przed zabiegiem. 
• W ciągu 14 dni przed zabiegiem nie wykonywać innych zabiegów naruszających ciągłość skóry, np. pilingów, tatuaży, 

przekłuwania uszu, itp.  
• Leki stosowane przewlekle można przyjmować normalnie.   
• W razie zauważenia pierwszych oznak opryszczki, infekcji, przeziębienia, miesiączki prosimy o niezwłoczne poinformowanie Kliniki. 

Powyższy stan może być przeciwwskazaniem do zabiegu. 
 
4. DODATKOWE ZALECENIA NA CZAS ZAGROŻENIA EPIDEMIOLOGICZNEGO SARS-CoV-2 

 
• Pacjent zakwalifikowany do planowego zabiegu operacyjnego powinien przez 7 dni zastosować kwarantannę domową celem 

uniknięcia kontaktu z innymi osobami, które mogą być bezobjawowym źródłem zakażenia Covid-19. W tym czasie proszę nie 
korzystać z usług takich jak: fryzjer, rehabilitacja, kosmetologia, medycyna estetyczna, fitness, itp. 

• W czasie kwarantanny prosimy wykonać dwa razy dziennie, rano i wieczorem, pomiar temperatury ciała. W przypadku wystąpienia 
temperatury wyższej niż 38 stopni, prosimy o pilny kontakt z kliniką. 

• Przed zabiegiem proszę wykonać badanie poziomu przeciwciał w klasie IgM i IgG metodą ilościową w kierunku Covid – 19. Wynik 
proszę przesłać do kliniki mailem najpóźniej w dniu poprzedzającym zabieg. Po otrzymaniu negatywnego wyniku badania, 
ostatecznie potwierdzimy termin Państwa zabiegu. 

 
5. ZALECENIA NA DZIEŃ ZABIEGU 

 
• W dniu zabiegu leki przyjmowane przewlekle proszę normalnie przyjąć i popić łykiem wody. 
• Prosimy być na czczo w przypadku operacji w znieczuleniu ogólnym lub sedacji – 6 godzin bez jedzenia i 3 godziny bez picia. 

Spożycie posiłku przed zabiegiem uniemożliwi jego wykonanie. 
• Proszę pamiętać o zabraniu ze sobą do Kliniki dokumentu tożsamości i wyników wykonanych badań.  
• Zaleca się poranny prysznic z użyciem zwykłych kosmetyków myjących.  
• Prosimy nie nakładać makijażu, lakieru do paznokci, balsamów do ciała oraz nie nakładać soczewek kontaktowych.  
• Wszelką biżuterię proszę pozostawić w domu. 

 
 
 



 
 
 
 

• Założyć wygodne, luźne ubranie.   
• Unikać ubrania zakładanego przez głowę. 
• PAZNOKCIE: u ręki prawej jeden paznokieć powinien być naturalny – bez akrylu/ żelu/ lakieru/ hybrydy/ shellacka itp. 
• RZĘSY: Rzęsy przedłużone mogą pozostać, jednak w dniu zabiegu proszę ich nie malować. 
 
6. LISTA RZECZY OSOBISTYCH DO ZABRANIA DO KLINIKI 
 
Szlafrok; buty na zmianę (kapcie/ klapki); koszula nocna/ piżama; podstawowe przybory higieniczne typu pasta, szczotka do zębów, itp., 
mały ręcznik 

 
7. WYŻYWIENIE 

 
• Jeśli stan zdrowia Pacjenta na to pozwoli, po zabiegu będzie podana lekkostrawna kolacja oraz śniadanie na drugi dzień (przed 

wypisem z Kliniki). Po zabiegach wymagających dłuższego pobytu w drugiej dobie zwykle podawany jest też lekki obiad.  
• Jeśli są Państwo na diecie bezglutenowej/ wegańskiej - proszę poinformować o tym Recepcję Kliniki nie później niż 2 tygodnie 

przed zabiegiem lub zabrać własne jedzenie.  
 
 

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z recepcją kliniki, tel. +48 501 093 653. 


