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Przygotowanie do zabiegu w znieczuleniu miejscowym 

 

Wskazówki dotyczące szczepienia p/ko WZW typ B: 

Schemat szczepień dla osób nieszczepionych na żółtaczkę zakaźną typu B:  

-  Pierwsze szczepienie na 6 tygodni przed zabiegiem 

-  Drugie szczepienie na 2 tygodnie przed zabiegiem 

 -  Trzecie szczepienie przypominające po 6mcach  

Trzecie szczepienie wykonuje się już po zabiegu, ale warto, ponieważ osoby, które zostały 

zaszczepione 3 dawkami szczepionki p/WZWtypB zgodnie ze schematem, są odporne na całe 

życie i nie muszą powtarzać szczepień, ani wykonywać szczepień przypominających.  

Szczepienie przeciw WZW typ B wykonuje się u Lekarza POZ. Brak szczepień na WZW 

typ B nie wyklucza zabiegu, jednak odbywa się on na odpowiedzialność pacjenta.  

Adnotację o przebytych szczepieniach należy przynieść na zabieg. 

 

 

Badania do zabiegu w znieczuleniu miejscowym 

 

Do niektórych zabiegów wykonywanych w znieczuleniu miejscowym zaleca się wykonanie 

badań: 

 

1. Grupa krwi 

2. Badania krwi (nie starsze, niż 1 mc) 

- morfologia krwi 

- układ krzepnięcia  

- antygen HBS  

- przeciwciała anty-HCV 

 

 (+inne badania zlecone indywidualnie przez operatora) 

Zlecone badania krwi należy wykonać i wysłać wyniki na adres mail:      

gabinet@doktorkeller.pl 
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Zakazane leki i parafarmaceutyki: 

 

Na 2 tygodnie przed zabiegiem nie wolno przyjmować: 

 

- Aspiryna,  Polopiryna 

- Acard,  Polocard  

- Nurofen, Ibuprofen, Ibuprom 

- Diklofenak, Voltaren 

- Preparaty złożone zawierające kwas acetolosalicylowy 

- Inne lekarstwa hamujące krzepliwość krwi 

- Witamina E i inne witaminy, suplementy, mikroelementy 

- Olej z wiesiołka, Oeparol, Olej z wątroby rekina, kwasy Omega-3 

- Preparaty z  żeńszeniem, skrzypem (np. Skrzypovita) 

- Czosnek, imbir, chili 

- UWAGA: Osoby zażywające retinoidy doustnie powinny odstawić je na minimum 3 –6 mce 

przed zabiegiem. 

UWAGA: Osoby zażywające środki hamujące krzepliwość krwi ( Acard, Polocard, antykoagulanty, i 

inne), u których rodzaj schorzenia nie pozwala na ich odstawienie, winny skontaktować się ze swoim 

Lekarzem Prowadzącym w celu zmiany w/w leków na injekcje heparyny niskocząsteczkowej. 

 

 

Postępowanie w dniu zabiegu 

1. Przyjeżdżamy do Kliniki po lekkim posiłku. Można go spożyć na 1-2 godziny przed 

zabiegiem. Wodę pijemy bez ograniczeń. 

Uzgodnione z operatorem leki zażywamy jak zwykle. 

 

2. Biżuterię zostawiamy w domu. 

 

3. Przed przyjazdem  zmywamy makijaż (jeśli zabieg na twarzy). 

 

UWAGA: Należy usunąć sztuczne rzęsy w przypadku operacji powiek. 

 

4. Pakujemy przed zabiegiem: 

a. Dowód tożsamości 

b. Wydrukowane wyniki badań, jeśli były zlecane.  

c. Telefon i ładowarka  

 

 

5. Po zabiegu opuszczamy klinikę pod opieką osoby towarzyszącej!      

Nie wolno prowadzić auta zaraz po zabiegu!  

    (z wyjątkiem osób po małych zabiegach typu: wycięcie zmiany skórnej) 

 

 
 
 
 


