
Ucho oraz miej sce po bra nia prze szcze pu przy go to wu je się do
asep tycz ne go za bie gu. Kra wę dzie ubyt ku na uchu opra co wu je się
chi rur gicz nie. Ucho ukła da się w miej scu po bra nia pła ta i na ci na
skó rę, wy dłu ża jąc od no gi na cię cia tak, aby by ły one dłuż sze od
ubyt ku o 0,5–1 cm (ryc. 18-24, A). Płat przy szy wa się do skó ry na
wy pu kłej po wierzch ni ucha (ryc. 18-24, B). Na ra nę za kła da się
nie przy wie ra ją cy kom pres i po zo sta wia opa tru nek na uchu przez
10–14 dni. Na stęp nie płat od ci na się od miej sca po bra nia na
kształt ubyt ku z wklę słej stro ny ucha (ryc. 18-24, C). Płat za gi na
się de li kat nie po nad brze giem ucha i przy szy wa się go do skó ry
(ryc. 18-24, D). Szwy skór ne usu wa się po 10–14 dniach.

MATERIAŁY STOSOWANE DO SZYCIA 
I SPECJALISTYCZNE NARZĘDZIA
Do za kła da nia szwów na ucho na le ży sto so wać mo no fi la men -
to we, nie wchła nial ne (po li pro py len lub ny lon) lub wchła nial ne
(po li diok sa non, po li gle ka pron 25 lub po li gli ko nat) ma te ria ły
szew ne (3-0 lub 4-0). Do in nych ma te ria łów, któ re moż na sto -
so wać u zwie rząt z krwia ka mi uszu, za li cza się pla sti ko we ka -
niu le strzy ko we Dr. Lar son lub rur ki me dycz ne z Si la sti cu.

OPIEKA I OCENA POOPERACYJNA
Po usu nię ciu krwia ków moż na za sto so wać opa tru nek w ce lu
ochro ny ucha przed za nie czysz cze niem oraz au to ura za mi.
Utrzy ma nie opa trun ku na gło wie mo że być trud ne. Jed ną
z me tod jest umiesz cze nie krót kich pa sków pla stra na do no so -
wej i do ogo no wej kra wę dzi wy pu kłej po wierzch ni ucha
(ryc. 18-25, A). Pla ster po wi nien wy sta wać po za kra wędź ucha.
Dłuż sze ka wał ki pla stra umiesz cza się na wklę słej po wierzch -
ni mał żo wi ny, aby kon tak to wa ły się z pla strem na po wierzch -
ni wy pu kłej (ryc. 18-25, B). Ucho ukła da się na gło wie (w ce -
lu wspar cia ucha mię dzy uchem a czub kiem gło wy moż na
umie ścić rol kę wa ty), a na na cię cie za kła da się nie przy wie ra -
ją cy kom pres (ryc. 18-25, C). Dłu gie frag men ty pla stra przy cze -
pia się do skó ry. Na ucho za kła da się wy ściół kę z wa ty oraz opa -
tru nek Kling (zdro we go ucha nie włą cza się do opa trun ku),
a ja ko ostat nią war stwę moż na za sto so wać ban daż sa mo przy -
lep ny lub rę kaw opa trun ko wy (ryc. 18-25, D). Opa tru nek moż -
na na stęp nie przy mo co wać do gło wy od stro ny do czasz ko wej
i do ogo no wej za po mo cą Ela sti ko nu lub pla stra o sze ro ko ści
2,5 cm, któ ry przy kle ja się za rów no do skó ry, jak i wło sów.

ROKOWANIE
Do na wro tów krwia ków ucha do cho dzi rzad ko, je śli są one od -
po wied nio za opa trzo ne oraz je śli ewen tu al na cho ro ba pod sta -
wo wa zo sta ła pra wi dło wo wy le czo na. Ro ko wa nie jest bar dzo
do bre u psów i ko tów po pier wot nej na pra wie po ura zo we go
ode rwa nia chrząst ki pier ście nio wej od mał żo wi no wej [Ti vers
i Brock man, 2009].
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NOWOTWORY MAŁŻOWINY USZNEJ ORAZ 
ZEWNĘTRZNEGO KANAŁU SŁUCHOWEGO

DEFINICJA
Mał żo wi na jest czę ścią ucha, któ ra wy sta je na ze wnątrz, po -
nad czasz kę.
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RYC. 18-23   A. Je śli obec na jest mi ni mal na ilość włók ni ka, do usu nię -
cia krwia ka moż na za sto so wać ka niu lę strzy ko wą lub dren. B. 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 kom -
for to wo do ucha. C. Al ter na tyw nie moż na za sto so wać okien ko wa ny
dren o sze ro ko ści 0,5 cm.

UWAGA • Opa tru nek na gło wie na le ży co ja kiś czas spraw -
dzać, aby upew nić się, czy nie jest on zbyt cia sny lub czy nie
ogra ni cza od dy cha nia.


