
go to wy wa nia pa cjen ta do ope ra cji prze płu kać go chlor hek sy -
dy ną lub roz cień czo nym roz two rem jo do po wi do nu.

Cy sto to mia
Cy sto to mię prze pro wa dza się w ce lu usu nię cia ka mie ni z pę che -
rza mo czo we go lub cew ki mo czo wej, roz po zna nia i wy ko na nia
biop sji ze zmian gu zo wa tych, ko rek cji ek to po wych mo czo wo -
dów lub oce ny za ka żeń dróg mo czo wych nie pod da ją cych się le -

cze niu. Na ogół wy ko nu je się po dłuż ne cię cie w grzbie to wej lub
brzusz nej po wierzch ni pę che rza mo czo we go, da le ko od cew ki
mo czo wej; pre fe ru je się jed nak wy ko na nie na cię cia po stro nie
brzusz nej, je śli ko niecz ne jest zlo ka li zo wa nie i/lub cew ni ko wa -
nie ujść mo czo wo dów. Przy za my ka niu ran po cy sto to mii na -
le ży dą żyć do uzy ska nia wo dosz czel ne go szwu, któ ry nie bę dzie
sprzy jał for mo wa niu ka mie ni mo czo wych. Tra dy cyj nie do osią -
gnię cia te go ce lu sto so wa no jedno- lub dwu pię tro we szwy zbli -
ża ją ce brze gi ra ny. Za mknię cie ra ny za po mo cą jed ne go pię tra
szwu zbli ża ją ce go jest za wsze wy star cza ją ce, je śli ścia na pę che -
rza mo czo we go jest do sta tecz nie gru ba. Za ło że nie jed no war -
stwo we go szwu zbli ża ją ce go (cią głe go) po zo sta je zwy kle wy star -
cza ją ce na wet przy zdro wym pę che rzu mo czo wym. Szew czę sto
pe ne tru je do świa tła pę che rza mo czo we go, je śli je go ścia na jest
cien ka, ale nie po wo du je to wy two rze nia ka mie ni mo czo wych,
je śli za sto su je się mo no fi la men to we ni ci wchła nial ne. Je śli ist -
nie je ry zy ko po waż ne go krwa wie nia po za bie gu, moż na zmniej -
szyć je go roz mia ry przez za ło że nie od dziel ne go pię tra szwów
(szwu cią głe go) na bło nę ślu zo wą pę che rza mo czo we go (zob.
omó wie nie ro dza jów ni ci chi rur gicz nych).

Pę cherz mo czo wy od dzie la się od po zo sta łych na rzą dów ja -
my brzusz nej przez umiesz cze nie pod nim zwil żo nych ga zi ków. Za -
ło że nie szwów cu glo wych na szczyt pę che rza mo czo we go uła twia
ma ni pu la cje na rzą dem (ryc. 26-7, A). Wy ko nu je się na cię cie po
grzbie to wej lub brzusz nej stro nie pę che rza, z da la od mo czo wo -
dów i cew ki mo czo wej oraz po mię dzy głów ny mi na czy nia mi krwio -
no śny mi. Usu wa się mocz z pę che rza po przez je go ode ssa nie lub,
je śli nie po sia da się ssa ka, wy ko nu je się śród o pe ra cyj ne na kłu cie
pę che rza mo czo we go przed prze pro wa dze niem cy sto to mii. Wy -
ci na się nie wiel ki frag ment ścia ny pę che rza mo czo we go przy le ga -
ją cej do cię cia i prze ka zu je go do la bo ra to rium w ce lu wy ko na nia
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Część błoniasta
cewki moczowej

Cewka moczowa
w obrębie gruczołu

krokowego

Pęcherz
moczowy

Część gąbczasta
cewki moczowej

RYC. 26-5   Cew ka mo czo wa psów skła da się z czę ści mied nicz nej
(w skład któ rej wcho dzą część po ło żo na w ob rę bie gru czo łu kro ko we -
go oraz część bło nia sta) i z czę ści gąb cza stej.

Mięsień przywodziciel

Spojenie
kulszowo-łonowe

Prącie

Mięsień
kulszowo-jamisty Mięsień smukły uda

Mięsień krawiecki

RYC. 26-6   Ana to mia pę che rza mo czo we go, cew ki mo czo wej i ukła du roz rod cze go u ko cu ra.


