
zna czo ne dla nie go ło ży sko ra ny, po nie waż w wy ni ku zmniej -
szo nej ela stycz no ści i włók nie nia przed trans fe rem do cho dzi do
je go kur cze nia się.

W ce lu wy ko na nia most ka na le ży wy ko nać 2 rów no le głe na -
cię cia w skó rze, w miej scu gdzie skó ra bę dzie mo gła zo stać zbli -
żo na bez nad mier ne go na pię cia (ryc. 16-36, A). Skó rę po mię dzy
na cię cia mi od pre pa ro wu je się. Na stęp nie brze gi pła ta zszy wa się
szwa mi zbli ża ją cy mi (np. po li pro py len lub ny lon 3-0 do 4-0), tak
by po wsta ła tu ba, któ rej oba koń ce po zo sta ją przy łą czo ne. Brze -
gi skó ry z miej sca po bra nia zszy wa się szwa mi zbli ża ją cy mi (np.
po li pro py len lub ny lon 3-0 do 4-0). Po 18–21 dniach od ci na się
je den z koń ców mo stu i prze no si go w miej sce prze zna cze nia.
Prze nie sie nie pła ta mo że rów nież zo stać wy ko na ne eta pa mi –
po cząt ko wo od ci na się pół mo stu i przy szy wa go; na stęp nie
2 dni póź niej od ci na się i prze no si po zo sta łą część.

Al ter na tyw nie, prze no si się je den z koń ców mo stu bli żej miej -
sca prze zna cze nia, dru gi na to miast po do dat ko wych 18–
21 dniach od ci na się i prze no si na uby tek (ryc. 16-36, B). Tu bę
na ci na się i roz wi ja, aby na kryć uby tek, a jej brze gi przy szy wa do
brze gów ubyt ku (ryc. 16-36, C). Brze gi w miej scu po bra nia mo -
stu na le ży zbli żyć. Je śli jest to ko niecz ne, po 18–21 dniach od -
ci na się dru gi ko niec mo stu, by cał ko wi cie po kryć uby tek. Wa -
dą tej tech ni ki jest jej wie lo eta po wość i cza so chłon ność.

PŁATY O UNACZYNIENIU OSIOWYM
Pła ty o una czy nie niu osio wym są pła ta mi uszy pu ło -
wa ny mi za wie ra ją cy mi bez po śred nią skór ną tęt ni cę

oraz ży łę u pod sta wy pła ta. Koń co we od ga łę zie nia tych na -
czyń za opa tru ją splot pod skór ny. Ma ją one lep szą per fu zję niż
pła ty uszy pu ło wa ne z una czy nie niem po cho dzą cym je dy nie
ze splo tu pod skór ne go. Pła ty o una czy nie niu osio wym są po bie -
ra ne i prze no szo ne na ubyt ki skór ne w ob rę bie swo je go pro mie -
nia. Ma ją za zwy czaj kształt li te ry L lub pro sto ką ta. U psów opi -
sa no wy ko na nie pła tów o una czy nie niu osio wym z uży ciem
do ogo no wych ga łę zi tęt ni cy usznej, tęt ni cy skro nio wej po -
wierz chow nej, tęt ni cy ło pat ko wo -szyj nej (szyj nej po wierz chow -
nej), tęt ni cy pier sio wo -grzbie to wej, tęt ni cy pier sio wej bocz nej,
tęt ni cy ra mien nej po wierz chow nej, tęt ni cy nad brzusz nej po -
wierz chow nej do czasz ko wej i do ogo no wej, tęt ni cy oka la ją cej
bio dro głę bo kiej, tęt ni cy ko la no wej oraz tęt ni cy ogo no wej
(ryc. 16-37). Mi mo iż po dob ne pła ty mo gą być wy ko ny wa ne
u ko tów, oce nio no je dy nie pła ty o una czy nie niu osio wym z tęt -
ni cy pier sio wo -grzbie to wej, nad brzusz nej po wierz chow nej do -
ogo no wej, usznej do ogo no wej, po wierz chow nej szyj nej oraz
po wierz chow nej skro nio wej, a tak że ru ro we pła ty o una czy nie -
niu z tęt ni cy od pisz cze lo wej o od wró co nym krą że niu. Pła ty
o una czy nie niu osio wym wy ma ga ją bar dzo do kład ne go pla no -
wa nia, wy ko na nia po mia rów oraz wy ty cze nia po wierzch ni skó -
ry w ce lu mi ni ma li za cji licz by błę dów. Bar dzo istot ne jest pra -
wi dło we uło że nie zwie rzę cia, tak by mieć pew ność, że skó ra oraz
znaj du ją ce się pod nią punk ty orien ta cyj ne są w pra wi dło wym
uło że niu ana to micz nym. Przed wy zna cze niem pła tów koń czy -
ny na le ży luź no wy pro sto wać, a skó rę oko li cy pier sio wo -brzusz -
nej uchwy cić, pod nieść, a na stęp nie po zwo lić jej swo bod nie
opaść do pra wi dło wej po zy cji. Pła ty o una czy nie niu osio wym
mo gą być prze kształ ca ne w wy spo we pła ty tęt ni cze po przez usu -
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RYC. 16-36   Płat mo sto wy za wi nię ty. A. W ru cho mej skó rze ro bi się
2 rów no le głe na cię cia. Tu bę wy ko nu je się po przez zszy cie jej kra wę dzi
ra zem oraz za mknię cie miej sca po bra nia. Uwa ga: Mo że ist nieć ko niecz -
ność wy ko na nia tu by bar dziej prok sy mal nie wzglę dem koń czy ny niż na
ilu stra cji, w ce lu otrzy ma nia wy star cza ją cej ilo ści mo bil nej skó ry do po -
kry cia ubyt ku. B. Po ok. 3 tyg. tu bę zbli ża się do ubyt ku po przez prze -
cię cie jed ne go z jej koń ców i przy szy cie bli żej ubyt ku. C. Po ko lej nych
3 tyg. od ci na się dru gi ko niec tu by i przy szy wa bli żej ubyt ku lub po kry -
wa uby tek.


