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STULEJKA-POSTĘPOWANIE PO ZABIEGU
1. Po zabiegu pacjent wraca do domu. Z uwagi na znieczulenie miejscowe nie ma
przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów mechanicznych, mimo to z uwagi na aspekt
emocjonalny zabiegu i mogące temu towarzyszyć trudność w koncentracji zalecamy przyjazd
z osobą towarzyszącą.
2. W następnym dniu po zabiegu można wziąć prysznic oraz wymienić jałowy opatrunek na
prąciu po dezynfekcji Octeniseptem rany i nałożeniu maści przeciwbakteryjnej np.
Detreomycyna ( receptę wypisze lekarz). Opatrunek należy wymieniać min. 1 raz dziennie lub
każdorazowo w przypadku przesiąknięcia krwią lub moczem. Należy pamiętać o grzbietowym
przyklejaniu prącia do skóry podbrzusza-profilaktyka obrzęku rany.
3. Przez 2-3 dni pacjent stosuje przepisane przez lekarza leki zapobiegające krwawieniu.
Maść przeciwbakteryjną należy stosować do momentu wygojenia rany-ok. 7-10 dni.
4.Większość pacjentów nie wymaga stosowania leków przeciwbólowych w okresie
pooperacyjny. W przypadku takiej potrzeby ogólnodostępne leki takie jak : APAP, IBUPROM,
w zupełności wystarczają.
5.Podczas zabiegu stosowane są wchłaniane szwy z czasem resorbcji do 14 dni. Po tym
okresie szwy same zaczną wypadać, pozostałe pacjent może sam sobie wyciągnąć np. pod
prysznicem delikatną pęsetą.
6. Przez 7 dni po zabiegu zalecamy oszczędzający tryb życia, tzn.: unikanie nadmiernej
aktywności fizycznej (uprawianie sportu, dźwiganie przedmiotów itp.) W przypadku
fizycznego charakteru pracy lekarz wystawi zwolnienie L4 na wspomniany powyżej okres.
7. Przez 30 dni od zabiegu należy unikać aktywności seksualnej.
8. Wszelkie niepokojące objawy lub powikłania należy niezwłocznie zgłosić lekarzowi
bezpośrednio tel: 697 691 068 (z uwagi na częste przebywanie w obrębie sali operacyjnej i
związany z tym brak możliwości odbioru połączeń telefonicznych pacjenci proszeni są o
zgłoszenie problemu oraz pozostawienie danych kontaktowych na skrzynce głosowej oddzwonimy) lub w Centrum Medycznym Cegielniana tel: 122950809.
9. Po dwóch tygodniach od zabiegu pacjent zgłasza się ( po wcześniejszym zarezerwowaniu
terminu wizyty) w Centrum Medycznym Cegielniana ul. Cegialniana 4a, Kraków celem
kontroli pozabiegowej.
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