PRZYGOTOWANIE PRZED ZABIEGIEM PRZESZCZEPU WŁOSÓW
Przed zabiegiem zawsze warto zaszczepić się przeciw WZWB (wirusowe zapalenie wątroby typu B). Jest to ogólne
zalecenie dot. wszystkich zabiegów wykonywanych w warunkach sali zabiegowej/ w szpitalu.
1. ZLECONE BADANIA
•
•
•
•

Przed zabiegiem proszę wykonać następujące badania – morfologia (HGB, HCT, RBC, WBC, PLT); układ
krzepnięcia (czas protrombinowy, APTT, INR); antygen HBS, HCV, HIV.
Badania proszę wykonać nie wcześniej niż 4 tygodnie przed operacją.
10 dni przed zabiegiem proszę wysłać komplet badań na adres: recepcja@drosuch.pl lub dostarczyć je osobiście/
kurierem do kliniki.
Oryginały wszystkich badań proszę mieć z sobą w dniu zabiegu.
2. LEKI/ SUPLEMENTY PRZED ZABIEGIEM

Prosimy unikać następujących doustnych leków co najmniej 3 tygodnie przed i po operacji leków zawierających:
•
Witaminę E
•
Preparatów zawierających korzeń żeńszenia, imbir, pierwiosnek, czosnek
•
Preparatów zawierających olej z łososia i dorsza, tran
•
Leków przeciwzapalnych (Piroxicam, Nurofen, Ibuprofen, Voltaren, Ketonal)
•
Leków przeciwkrzepliwych (Aspiryna, leków zaw. kwas salicylowy stosowanych w grypie/ gorączce, Acard).
•
W razie przyjmowania suplementów diety – proszę upewnić się czy nie zaburzają one krzepnięcia krwi. Jeśli mają
wpływ na krzepnięcie – proszę je odstawić 3 tygodnie przed operacją.
W razie dolegliwości bólowych przed zabiegiem można przyjmować Paracetamol (APAP), Pyralginę, Tramal.
3. ZALECENIA NA CZAS PRZED ZABIEGIEM:
•
•
•
•
•
•

Prosimy zaprzestać palenia papierosów miesiąc przed zabiegiem i unikać palenia miesiąc po.
Prosimy nie pić alkoholu i napojów zaw. kofeinę przez 3 dni przed i po operacji.
Prosimy poinformować Recepcję o przebytej infekcji, jeśli wystąpiła w czasie 2 tyg. przed zabiegiem.
W ciągu 14 dni przed zabiegiem nie wykonywać innych zabiegów naruszających ciągłość skóry, np. pilingów,
tatuaży, przekłuwania uszu, itp.
Leki stosowane przewlekle prosimy przyjmować normalnie.
W razie zauważenia pierwszych oznak opryszczki, infekcji, przeziębienia prosimy o niezwłoczne poinformowanie
Kliniki. Powyższy stan może być przeciwwskazaniem do zabiegu.
4. ZALECENIA NA DZIEŃ ZABIEGU:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

W dniu zabiegu PROSZĘ NIE PIĆ KAWY
Należy zjeść normalny lekki posiłek i przyjąć leki przyjmowane przewlekle.
Umyć głowę szamponem, nie nakładając lakieru, żelu czy odżywki.
Prosimy nie nakładać kremów/ balsamów ani innych kosmetyków na głowę.
Ubrać się w dniu zabiegu w rozpinaną koszulę/ bluzkę. Pomiń ubrania zakładane przez głowę.
Proszę pamiętać o zabraniu ze sobą do Kliniki dokumentu tożsamości i wyników wykonanych badań.
Prosimy oraz nie zakładać soczewek kontaktowych.
Prosimy założyć wygodne, luźne ubranie rozpinane z przodu.
Warto zabrać ze sobą do Kliniki nieobcisłą czapkę lub bluzę z kapturem.
Proszę zapewnić sobie transport powrotny z Kliniki. Po zabiegu nie jest zalecane samodzielne prowadzenie
pojazdu.

W przypadku dodatkowych pytań lub uzasadnionej potrzeby zmiany terminu zabiegu, prosimy o wcześniejszy kontakt
z recepcją Kliniki, tel. +48 501 093 653.
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