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Zapoznaj się z niniejszą Informacją i zastosuj do zawartych w niej wytycznych.  
 

 
 
1. Przed zabiegiem operacyjnym powinny zostać wyleczone wszystkie zęby, usunięty kamień nazębny - 

szczególnie istotne, jeśli planowany jest zabieg ortopedyczny, neurochirurgiczny, kardiochirurgiczny. 
 
2. Jeśli jest planowany zabieg operacyjny związany z koniecznością wszczepienia implantów 

ortopedycznych, np. endoprotezy to będziesz musiała / musiał mieć wykonane badanie 
mikrobiologiczne, którego celem jest sprawdzenie, czy nie jesteś nosicielem gronkowca. Zastosuj się 
ściśle do zaleceń lekarza.  

 
3. Jeśli przed zabiegiem wystąpiła jakakolwiek infekcja (np. układu oddechowego, pokarmowego, 

skóry) poinformuj o tym lekarza i upewnij się, czy zabieg nie musi być z tego powodu odroczony. 
 
4. Jeśli przyjmujesz jakiekolwiek doustne leki przeciwzakrzepowe poinformuj o tym lekarza i odstaw je 

zgodnie z jego zaleceniem. 
 
5. Jeśli jesteś palaczem powinnaś / powinieneś zaprzestać palenia papierosów minimum 6-8 tygodni 

przed planowanym zabiegiem chirurgicznym. 
 
6.  Przynajmniej na 7 dni przed zabiegiem nie gól miejsc znajdujących się w sąsiedztwie nacięcia, a jeśli 

jesteś ciężarną, nie usuwaj owłosienia łonowego podczas ostatniego miesiąca ciąży. 
 
7. W dniu zabiegu musisz być na czczo, ale powinnaś / powinieneś zażyć leki zlecone przez lekarza. 
 
8. Do zabiegu nie możesz mieć tipsów, pomalowanych paznokci, makijażu, żadnej biżuterii, bielizny 

osobistej. Musisz też usunąć ruchome protezy zębowe. 
 
9. Na dzień przed planowaną datą zabiegu wykonaj w domu kąpiel / prysznic całego ciała łącznie  

z włosami. Szczególnie starannie umyj okolice pach, pachwin, krocza, pośladków, fałdów skórnych, 
pępka, stomii. Nie używaj do kąpieli zbyt gorącej wody, użyj preparatu o działaniu 
przeciwbakteryjnym lub łagodnego preparatu myjącego o kwaśnym pH, niezawierającego barwników 
kosmetycznych, konserwantów, środków zapachowych. Do wytarcia ciała koniecznie użyj czystego 
ręcznika. Powtórz czynność rano w dniu zabiegu Po kąpieli nie stosuj już żadnych kosmetyków ani 
środków pielęgnujących na skórę ani włosy. 

 
10. Pamiętaj o toalecie jamy ustnej i umyciu zębów. 
 
11. Pamiętaj o zabraniu ze sobą przyborów toaletowych i czystych ręczników. 
 
12. Jeśli nie wykonałaś / wykonałeś w domu zalecanych kąpieli poinformuj o tym pielęgniarkę / położną  

w oddziale. Otrzymasz od niej odpowiedni preparat i wskazówki dotyczące sposobu jego użycia. Do 
wytarcia ciała użyj czystego ręcznika, załóż czystą, otrzymaną od pielęgniarki / położnej koszulę 
operacyjną/ piżamę. 

 
13. O to, kiedy możesz wziąć pierwszą kąpiel po operacji i jakich zasad musisz wtedy przestrzegać, 

zapytaj pielęgniarkę / położną/ lekarza. 
 
14. O sposobie pielęgnacji rany po wypisie i o tym, gdzie powinnaś / powinieneś się zgłosić na wizytę 

kontrolną zostaniesz poinformowany / poinformowana przez personel oddziału. 
 
 
 
 


