Informació prèvia per al pacient

Intervencions quirúrgiques amb ingrés hospitalari

El seu metge li ha informat tant de la seva intervenció com dels riscos i possibles
alternatives, responent a qualsevol dubte sobre aquests aspectes. Li preguem que segueixi
les recomanacions detallades a continuació:
Información previa
Lloc

Av. Foix 63, Admissions Quirúrgiques

Hora

Ha d'acudir 1 hora abans de l'hora de quiròfan

Durada de la
intervenció

Es realitza ingrés hospitalari

Companyia

Ha d'acudir amb un acompanyant

Dades
addicionals

Recordi portar els resultats de l'anàlisi preoperatòri
Indicacions mèdiques

Preparació
Dejuni mínim de 6 hores de líquids i sòlids
preoperatòria Si vostè pren medicació, ha de consultar amb el seu metge com procedir.
És important portar amb vostè qualsevol medicació crònica habitual
Haurà d'acudir a quiròfan sense elements metàl·lics (cadenes, joies
rellotges o pírcings) ni esmalt d'ungles
Haurà de retirar-se totes les pròtesis (lents de contacte, dentadura
postissa…) o, si no és possible, advertir-ho
El dia de la intervenció haurà de dutxar-se i acudir sense cremes hidratants
ni maquillatge
Si en la zona d'intervenció existeix pèl, haurà de rasurar-li-ho amb cura o
depilar-se amb la crema adequada
Si el dia de la intervenció o dies previs a aquesta, presenta febre, mal de
coll, problemes en dents o qualsevol signe d'infecció, ha de posar-se en
contacte amb nosaltres i informar-nos del seu estat
Otros
Si vostè es realitza una intervenció traumatològica que requereixi material ortopèdic pot
portar-ho amb vostè o se li cobrarà en la clínica (inmovilitzadors, crosses, sabates
quirúrgiques, faixes…)
Si l'acompanyant vol passar la nit, posin-se en contacte amb nosaltres per a sol·licitar més
informació
Li recordem que, amb l'objectiu de complir les mesures de seguretat, l'ús de mascareta és
obligatori en el centre. A més, s'ha de realitzar la higienització de mans i complir les
distàncies de seguretat sempre que sigui possible.
Per a evitar aglomeracions sol es permet la presència d'un acompanyant per pacient.

