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Znieczulenie do zabiegów 
laryngologicznych  
i chirurgii szczękowej 



• Wspólne pole  działania  anestezjolog-operator, 

• Przewidywana  trudna  intubacja-gotowość  do wykonania 
tracheotomii, 

• Zagrożenie drożności dróg oddechowych, 

• Specyfika zabiegów na krtani z użyciem lasera ,operacji uszu, 
usunięcia migdałków, laryngektomii, osteosyntezy złamań kości 
twarzoczaszki, ropni okołozębowych, guzów w obrębie twarzoczaszki, 

• Odruchy z nerwu błędnego, 

• Unikanie nudności i wymiotów, 

• Przy czynnym krwawieniu w obrębie twarzoczaszki-procedura 
znieczulenia ‘’z pełnym żołądkiem’’. 

 

Co jest specyficzne…  
 



 



 



 



• Dobra współpraca  anestezjolog-operator, 

• Intubacja przez nos, 

• Tamponowanie gardła, 

• Leki obkurczające naczynia, 

• Desfluran, 

• Remifentanyl, 

• Znieczulenie  miejscowe, 

• Leczenie p/bólowe-
NLPZ,paracetamol,metamizol,tramadol, 

• Leki p/wymiotne, 

• Ułożenie pacjenta w pozycji bocznej po zabiegu. 

 

Co jest korzystne… 



 



• Pośpiechu, 

• Niepewnej  hemostazy, 

• Uporczywego odsysania z okolicy pola 
operacyjnego po zabiegu, 

• Nierozważnej ekstubacji, 

• Kaszlu pacjenta, 

• Nudności i wymiotów. 

 

Czego unikać... 
 



Pacjent po operacji w obrębie 
twarzoczaszki, może stać się pacjentem 
ostrodyżurowym z innych przyczyn!!!!!! 

 

O czym nie zapomnieć… 
 



Ze zbiorów: prof. dr hab. n. med. Iwona Niedzielska 
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• Umiejętności wyciągania wniosków, 

• Umiejętności  uczenia się na błędach innych, 

• NUDNYCH ZNIECZULEŃ !!!!! 

• W sprawach nieuregulowanych-ROZTROPNOŚCI! 

 

Czego życzyć… 
 



 
 
Poznieczulajmy! 









Dziękuję za uwagę. 
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