
Műtét utáni teendők 
 

1 napos sebészetben (Arthroscopos műtét) a beteg 4 órával a műtétet követően kontrollált 

fájdalommal (alig van) mehet haza hozzátartozó kíséretében. 

A beteg szigorúan nem vezethet autót. 

 

Mielőtt távozik az 1 napos sebészetből a nővérek ellenőrzik a kötéseket, és amennyiben 

szükséges állítanak a kartartón, hogy a lehetőségekhez képest kényelmes legyen.  

 

A műtéteket idegvezetési blokkban, altatással kiegészítve végezzük, így a beteg nem érzi a 

karját a műtét után. Estefelé a beteg elkezdi érezni először az ujjait majd fokozatosan felfelé 

egyre többet. Azt tanácsoljuk amikor az érzés eléri a felkar alját akkor kezdje el a 

fájdalomcsillapítást az előírások szerint. Hangsúlyozzuk, hogy a recept nélküli paracetamol 

tartalmú (pl: Mexalen) gyógyszer az első választandó szer mert nélküle a többi szinte 

hatástalan lesz, ezért ennek kiváltása is szükséges. Az első éjszaka mindenképpen 

kényelmetlen egyes műtét típusoknál fájdalmas is lehet ezért is kérjük a fájdalomcsillapítási 

protokoll betartását.  

 

A műtét másnapján a beteg magának cseréli a kötését vagy háziorvosa esetleg az 1 napos 

sebészet segítségét kéri. A nedves kötés eltávolítása után különösebb fertőtlenítés nélkül 

száraz kötéssel cseréli a kis lyukak feletti kötést. A nagy vízfelszívó pelenkát nem kell 

visszatenni már. Amennyiben a beteg vízálló sebtapaszt használ akkor óvatosan zuhanyozhat 

is a 2.-3. naptól. A kötéseket a továbbiakban csak akkor kell piszkálni, ha nedves lett 

véletlenül, varratszedésig nincs vele egyéb teendő.  

 

A kartartó a tisztálkodás idejére levehető, a kar lógatható de aktívan csak akkor mozgatható, 

ha a zárójelentésben erre utasítást talál. 

 

A fájdalomcsillapításban fokozatosan csökkenteni lehet a dózist és a 3.-4. napon már alig kell 

szedni. Ne tűrjük a fájdalmat hanem csillapítsuk, mert a fájdalmak hegesedéshez és mozgás 

beszűküléshez vezetnek. A gyulladáscsökkentő gyógyszer (NSAID, Voltaren stb.) okozhat 

gyomortáji panaszokat, ha ilyen történik azt azonnal el kell hagyni. 

 

A gyógytorna kezdési ideje és a varratszedés időpontja pontosan meghatározásra kerül a 

zárójelentésben. 

 

A betegállomány miatt keresse fel háziorvosát a zárójelentés 1 példányával. 

 

 

 

 


