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ZALECENIA 
Zalecenia przedoperacyjne: 

• Przez 10 dni przed planowanym zabiegiem nie przyjmować: Aspiryny, Polopiryny oraz 
innych pochodnych kwasu salicylowego, jak również leków „rozrzedzających krew“ – 
leków przeciwkrzepliwych. W przypadku konieczności przyjmowania takich leków, 
konieczność poinformowania o tym lekarza operującego 

• Zakaz palenia na co najmniej 6 tygodni przed zabiegiem. 
• Pacjent musi być w dobrym stanie ogólnym zdrowia, bez infekcji na skórze, bez 

opryszczki, bez stanów zapalnych (stomatologia, ginekologia) 
• Na 7-10 dni przed planowanym zabiegiem należy w bezpieczny sposób przesłać 

wyniki zleconych badań na mail gabinet@drwitwicki.pl celem weryfikacji. Ponadto 
w dniu zabiegu proszę wszystkie wyniki badań przynieść wydrukowane ze sobą 

• W dniu zabiegu bezpośrednio przed operacją proszę przez 10 godzin nie jeść  
i 4 godziny nie pić (nie żuć gumy) – dotyczy znieczulenia ogólnego i dożylnego 

• Rozliczenie za zabieg i opiekę pooperacyjną wyłącznie w gotówce przed zabiegiem 
• Uwaga: planowana godzina zabiegu może ulec zmianie (ostateczną godzinę recepcja 

Gabinetu potwierdza na 2 dni przed zabiegiem; jeśli ten kontakt nie nastąpi – 
wyłączony telefon/brak możliwość połączenia z Pacjentem – prosimy  
o kontakt telefoniczny – tel. 728 840 465) 

• Proszę zabrać wygodne, luźne ubrania (bawełniana bielizna), przyjść bez biżuterii,  
w przypadku pozostania na dobę w Klinice/Gabinecie, prośba także o wzięcie 
niezbędnych kosmetyków, gumki do włosów itd. 

• Celem ułatwienia prowadzenia znieczulenia (ogólnego/dożylnego) prosimy  
o usunięcie lakieru z paznokcia przynajmniej jednego palca ręki ( II palec – wskazujący 
ręki lewej ) 

• Proszę nie używać balsamów natłuszczających skórę bezpośrednio przed zabiegiem 
• Zaleca się zgłoszenie się do Gabinetu z wypełnioną zgodą operacyjną (dostępna do 

pobrania na stronie http://drwitwicki.pl/strefa-pacjenta/ lub w recepcji Gabinetu) - 
w przypadku wątpliwości, prosimy o kontakt 

Po operacji: 

• Zapewnienie opieki osoby znanej celem opuszczenia Kliniki/Gabinetu pod opieką 
• Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych przez 24 godziny po zabiegu  


