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INFORMACINIS LAPAS APIE
AMBULATORINĘ NEKREKTOMIJOS OPERACIJĄ
BENDROJI INFORMACIJA
1. Jums reikia iš žaizdos pašalinti nekrozines mases (mirusius audinius). Nedidelės, negilios žaizdos
gali būti valomos ambulatorinėmis sąlygomis.
LIGOS PASEKMĖS IR PAVOJAI, ATSISAKIUS OPERACIJOS
2. Nepašalinus nekrozinių masių iš žaizdos ženkliai sulėtėja žaizdos gijimas, nes žaizdoje padengtoje
negyvais audiniais lėčiau arba visiškai nevyksta gijimo procesai.
3. Nepašalinus nekrozinių masių iš žaizdos yra didelis infekcijos pavojus, nes audinių irimo
produktai yra toksiški ir patekę į kraujotaką sukelia karščiavimą, bei neigiamai veikia vidaus
organų veiklą. Infekcijai progresuojant gali išsivystyti kraujo užkrėtimas – sepsis. Šios
komplikacijos yra pavojingos gyvybei.
OPERACIJOS ESMĖ, POBŪDIS, TIKSLAS
4. Operacija atliekama vietinėje nejautroje. Jei žaizda nedidelė, operacija gali būti atliekama ir be
nuskausminimo. Nekrektomijos metu iš žaizdos pašalinami negyvi audiniai, žaizda išvaloma,
paruošiama tolimesniam gijimo procesui.
GALIMOS KOMPLIKACIJOS IR TOLESNĖS PASEKMĖS
5. Nekrektomijos nėra dažna operacija, tačiau dažniausiai praeina be komplikacijų. Operacijos eiga
priklauso nuo esamų pakitimų, negyvybingų audinių plotų, laiko praėjusio nuo traumos,
kraujagyslių sužalojimo. Nepalankiais atvejais, net ir atidžiai operuojant neišvengiama aplinkinių
audinių sužalojimo.
6. Kitos sunkios komplikacijos: kraujagyslių ar nervų pažeidimas, didesnis kraujo netekimas būna
retai.
7. Vėlesnės komplikacijos: žaizdos infekcija, kraujavimas iš operacinės žaizdos būna gana retai.
8. Odos ir minkštųjų audinių pažeidimai dėl elektros prietaisų naudojimo, karščio ir/ar dezinfekcijos
priemonių yra reti ir pagyja savaime.
9. Apie antibiotikų vartojimą nuspręsime atskirai įvertinę Jūsų infekcinę riziką.
10. Kartais pasitaiko randų hipertrofija, išsiplėtimas. Odos jutimų sutrikimas randų srityje kartais
išlieka visam laikui.
11. Esant alergijai ar jautrumui (pvz. vaistams, dezinfekcinėms priemonėms, lateksui, pleistrui), gali
pasitaikyti laikinas patinimas, paraudimas, odos niežulys, ar kitos greitai praeinančios reakcijos.
Sunkios alerginės reakcijos su gyvybinių funkcijų sutrikimu ir liekamaisiais reiškiniais yra labai
retos.
12. Operacijos metu ar pooperaciniu periodu gali kilti ir kitos komplikacijos, tačiau jų tikimybė yra
labai maža.
POOPERACINĖS REKOMENDACIJOS
13. Po operacijos pacientui yra būtina gydytojo nustatytą terminą vartoti paskirtus vaistus. Antibiotikų
profilaktika apie 3-4% pacientų neapsaugo nuo infekcinių komplikacijų, kurių dažniausios yra
žaizdų supūliavimas.

