
wzdłuż po wierzch ni wy pu kłej, na to miast ma łe ga łę zie pe ne tru -
ją mał żo wi nę, za opa tru jąc jej wklę słą po wierzch nię. Uner wie -
nie czu cio we ucha za pew nia ją dru gi nerw szyj ny (po wierzch -
nia wy pu kła) oraz ga łę zie uszno -skro nio we ner wu trój dziel ne go
(po wierzch nia wklę sła).

Uło że nie pa cjen ta
Do za bie gów usu wa nia krwia ków mał żo wi ny usznej oraz na -
pra wy roz darć pa cjen tów ukła da się za zwy czaj w po ło że niu
bocz nym.

METODY CHIRURGICZNE
Krwia ki mał żo wi ny usznej
Na wklę słej po wierzch ni mał żo wi ny wy ko nu je się na cię cie
w kształ cie li te ry S, od sła nia jąc krwiak wraz z za war to ścią od koń -
ca do koń ca (ryc. 18-22). Na stęp nie usu wa się skrzep włók ni ko -
wy i płu cze ja mę krwia ka. Po przez skó rę na wklę słej po wierzch -
ni ucha oraz znaj du ją cą się pod spodem chrząst kę za kła da się
szwy o dłu go ści od 3/4 do 1 cm. Szwy za kła da się rów no le gle do
głów nych na czyń krwio no śnych (ra czej pio no wo niż po zio mo).
Moż na je za ło żyć przez sa mą chrząst kę, nie obej mu jąc ni mi
skó ry na wy pu kłej po wierzch ni ucha lub mo gą one obej mo -
wać peł ną gru bość skó ry. Na le ży za ło żyć wy star cza ją cą licz bę
szwów, aby nie po wsta ły kie szon ki, w któ rych mógł by na gro ma -
dzić się płyn. Nie moż na pod wią zy wać ga łę zi tęt ni cy usznej wiel -
kiej wi docz nych na wy pu kłej po wierzch ni ucha. Nie na le ży cał -
ko wi cie za szy wać na cię cia, po win no ono po zo stać czę ścio wo
otwar te, aby umoż li wić cią gły dre naż. Na ucho za kła da się lek ki
opa tru nek ochron ny i pod trzy mu je ucho po nad gło wą zwie rzę cia
(zob. Opie ka i oce na po ope ra cyj na). Opa tru nek i szwy zdej mu -
je się po 10–14 dniach.

Je śli obec na jest mi ni mal na ilość włók ni ka, za miast po wy -
żej opi sa nej pro ce du ry moż na za ło żyć ka niu lę strzy ko wą lub
dren (ryc. 18-23, A). Po ło wę oka la ją ce go koł nie rza ka niu li ob -
ci na się, aby mo gła ona przy le gać do ucha, nie uci ska jąc go
(ryc. 18-23, B). Za war tość krwia ka aspi ru je się za po mo cą du żej
igły (roz miar 14 lub 16 G), wpro wa dza jąc ją do krwia ka na je go
naj bar dziej dy stal nej kra wę dzi. Ka niu lę wpro wa dza się przez
otwór wy ko na ny igłą i przy szy wa się ją do ucha. (Ka niu lę umiesz -
cza się w naj bar dziej dy stal nej czę ści krwia ka, na wet u zwie rząt
ze sto ją cy mi usza mi, aby unik nąć czę ścio we go dre na żu). Na
ucho nie za kła da się opa trun ku ani nie opie ra go na gło wie.

Za miast ka niu li strzy ko wej moż na użyć okien ko wa ne go
dre nu o sze ro ko ści 0,5 cm (ryc. 18-23, C). Na prok sy mal nym
i dy stal nym koń cu krwia ka wy ko nu je się na cię cia kłu te. Krwiak
opróż nia się z pły nu i włók ni ka, a na stęp nie za po mo cą klesz czy -
ków na czy nio wych Hal ste da lub kro ko dyl ków wpro wa dza się
dren do ja my krwia ka. Koń ców ki dre nu przy szy wa się do skó ry
w miej scu, gdzie wy sta ją one z ja my krwia ka. Na ucho za kła da
się lek ki opa tru nek (zob. Opie ka i oce na po ope ra cyj na).

Ode rwa nie brze gu ucha
Ode rwa nia ma łych frag men tów kra wę dzi ucha moż na le czyć
przez wy cię cie ota cza ją cej tkan ki, w ce lu od two rze nia pra wi -
dło we go kon tu ru ucha. Kra wę dzie skó ry za szy wa się po nad
chrząst ką za po mo cą szwu cią głe go. Więk sze ubyt ki moż na

od twa rzać za po mo cą pła ta uszy pu ło wa ne go po bra ne go ze
skó ry z bo ku szyi, u psów z ob wi sły mi usza mi, lub ze skó ry
grzbie tu gło wy, u psów ze sto ją cy mi usza mi.
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RYC. 18-22   W cza sie usu wa nia krwia ka mał żo wi ny usznej szwy na -
le ży za kła dać ra czej w kie run ku pio no wym niż po zio mym. Mo gą one
być za kła da ne je dy nie na chrząst kę, bez włą cza nia skó ry na ze wnętrz -
nej po wierzch ni mał żo wi ny lub obej mo wać peł ną gru bość ucha.

UWAGA • Ubyt ki brze gów ucha moż na od twa rzać z przy -
czyn ko sme tycz nych, re kon struk cję ich na le ży jed nak od ro -
czyć aż do mo men tu usu nię cia no wo two rów, kie dy pew ne
jest, iż praw do po do bień stwo na wro tu jest nie wiel kie.


