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TEA ACI – TROMBENDARTERIEKTOMIJA  

NOTRANJE VRATNE ARTERIJE 
 

Spoštovani! 
Zdravljenje, ki vam ga predlagamo, zahteva vaše soglasje. 
Pred odločitvijo vas želimo s to pisno razlago in pogovorom z zdravnikom poučiti o načinu, pomenu, 
možnih neugodnih posledicah in nevarnostih predlagane operacije. 
 

 
OPIS BOLEZNI IN POSEGA 

Zožitev notranje vratne arterije je pomemben dejavnik tveganja 

za ishemično možgansko kap. Tveganje zmerno narašča s stopnjo 

zožitve arterije. Kadar zožitev povzroča prehodne simptome, je 

tveganje za možgansko kap na isti strani mnogo večje, kot pri 

asimptomatski zožitvi (ki ne povzroča težav). 

Trombendarteriektomija notranje vratne arterije je poseg na 

vratni žili, ki prehranjuje možgane. Operacijsko odstranitev 

trombusa (krvnega strdka v žili) skupaj z zadebeljeno, sklerotično 

intimo (notranjim delom stene) arterije opravimo na vratu. 

 

 

Operacijo opravimo pri pacientih, ki so imeli možgansko kap ali druge nevrološke težave in imajo vratno arterijo 

zoženo za več kot 50 %. 

Operacija pride v poštev tudi pri pacientih, ki imajo za 70 ali več odstotkov zoženo karotidno (vratno) arterijo in 

niso imeli možganske kapi ali drugih nevroloških problemov. Ti pacienti morajo ustrezati tudi drugim merilom, pri 

njih je namreč namen operacije preprečevanje možganske kapi. 
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Potek operacije 

Operacijo opravimo v splošni anesteziji. Pacientom med operacijo nadzorujemo delovanje možganov z 

intraoperativnim nevromonitoringom. Uporabljamo metodo NIRS. Gre za v svetu uveljavljeno metodo nadzora 

poteka operacije. 

 

 
 

 

Operacija poteka na vratu, kjer v vzdolžni smeri prerežemo kožo. Prikažemo si vratno arterijo in jo začasno 

zapremo. Če se delovanje možganov med tem slabša, vstavimo začasni znotrajžilni obvod (šant).  

 

 

Potem, ko žilo očistimo, jo zapremo, večinoma direktno zašijemo, včasih pa jo zapremo s pomočjo krpe (Dacron 

patch). Odstranimo začasne sponke in pretok z možgani je ponovno vzpostavljen. 

Po operaciji, če je vse v redu, pacienta premestimo na oddelek. Včasih je potrebna premestitev v EIT (enoto 

intenzivne terapije).  Že po nekaj dneh pa lahko gre pacient domov. 

Po operaciji 

Večina ljudi po operaciji na notranji vratni arteriji zelo hitro okreva. Večino vsakodnevnih aktivnosti boste 

sposobni opravljati v tednu ali dveh. 

Mogoče je, da boste v predelu vratu čutili zatezanje, imeli neobčutljiv predel kože okrog operacijske rane in še 

kakšen teden dni občutili lažje težave pri požiranju. 
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ZAPLETI PO OPERACIJI NOTRANJE VRATNE ARTERIJE 
V predelu vratu, kjer je notranja vratna arterija, je veliko pomembnih živcev in drugih struktur. Operacija ni 

enostavna in jo opravljajo samo izkušeni in za to usposobljeni kirurgi. 

 

Okrevanje po operaciji je hitro, lahko pa se pojavijo določeni zapleti ali nevšečnosti: 

• oteženo dihanje zaradi otekline v predelu vratu, ki po navadi izgine v nekaj dneh; 

• krvavitev, zaradi katere je potrebna ponovna operacija, da jo ustavimo.  Transfuzija krvi je redko 

potrebna; 

• vnetje obušesne žleze; 

• vnetje rane ni pogosto, večkrat se pojavi pri ljudeh s sladkorno boleznijo;  

• poškodba oz. nadraženost živca, ki regulira premikanje glasilk, povzroči zamolkel glas ali hripavost. 

Poškodba oz. nadraženost živca, ki regulira premikanje jezika,  povzroči zasuk jezika v eno smer. 

Poškodba oz. nadraženost veje obraznega živca povzroči povešen ustni kot.  Hujše poškodbe živcev se 

dogodijo zelo redko; 

• ishemična možganska kap; 

• pljučnica po operaciji je pogostejša pri kadilcih ter ljudeh z astmo in kroničnim bronhitisom. 

 

Operacije v današnjem času so sicer zelo varne, vendar prav tako prinašajo določena tveganja. Tveganje je večje 

pri starejših ljudeh ali pacientih s hujšimi pridruženimi boleznimi, kot so bolezni srca in ožilja (po srčni kapi, 

ateroskleroza). Te pomenijo povečano možnost za tvorbo krvnih strdkov. 

Krvni strdek iz ven na nogah lahko odplavi v pljuča ali možgane in povzroči zaplete, ki lahko ogrožajo življenje. 

Kako lahko pomagate? 

Prosimo, da po operaciji opozorite medicinsko sestro ali zdravnika, če se pojavi kateri od naslednjih problemov: 

• težave pri dihanju, 

• težave pri požiranju, 

• drugi problemi, če se vam pojavijo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



informacije za paciente       TETEA ACI                          

 Oddelek  za žilno kirurgijo 
Splošna bolnišnica Celje | Oblakova ulica 5 | 3000 Celje 

tel.: 03 423 30 00 | fax: 03 423 36 66 | web: www.sb-celje.si | kataloška oznaka: KŽa-01/2 

 

 PRED OPERACIJO DAN SPREJEMA /OPERACIJA 

Postopki 

in posegi 

 

 

Opravili boste: 

• krvne preiskave, ki vam jih je 

      odredil vaš operater 

• EKG 

• druge preiskave, ki so 

      naročene 

• podpisali soglasje za operacijo 

      in anestezijo 

• medicinska sestra, ki vas bo sprejela, vam bo 

izmerila krvni pritisk, srčni utrip ter vam zastavila še 

nekaj vprašanj 

• pogovorili se boste z anesteziologom – zdravnikom, 

ki vam bo dal narkozo 

• operirani boste naslednji dan po sprejemu 

• po operaciji boste dobivali infuzijo in zdravila, 

mogoče boste potrebovali tudi kisik 

• počutili se boste zaspani in omotični, vzglavje vam 

bomo dvignili, da bi preprečili otekanje in 

neprijeten občutek v vratu 

• pogosto vam bomo izmerili pritisk, srčni utrip in 

saturacijo 

Zdravila 

 

 

Prosimo vas: 

• da 10 dni pred operacijo ne 

jemljete plavixa 

• opozorite nas, če imate alergije 

• aspirin P 100 mg jemljite 

normalno do operacije 

 

Na dan sprejema vzemite svoja redna zdravila. 

Po operaciji boste dobivali zdravila proti bolečinam v 

infuziji in v obliki injekcij. Povejte nam, če še vedno 

čutite bolečine. 

Ob občutku težkega dihanja ali težav pri požiranju nas 

takoj opozorite. 

Prehrana 

 

Po operaciji ne smete uživati 

tekočin/hrane dokler niste 

popolnoma zbujeni. To traja od 2–4 

ure. 

Požiranje in uživanje hrane je zaradi 

bolečine in otekline na vratu kak 

teden ali dva še oteženo, nato pa te 

težave minejo same od sebe. 

V postelji boste počivali do jutra po operaciji. 

Priporočljivo je, da čim prej vstanete, saj s tem 

preprečite možnost zapletov. 

Priporočljivo je, da ob vstajanju z rokami pridržite vrat 

in ne delate naglih gibov. 

Aktivnost Pred operacijo ste lahko 

normalno aktivni 

 

Osebna 

nega 

Priporočamo: 

• da se pred operacijo stuširate 

(moški naj bodo sveže obriti) 

• da prenehate kaditi in s 

tem zmanjšate možnosti za 

zaplete po operaciji 

Po operaciji vam bomo pomagali pri popolni osebni 

negi v postelji. 

Če se boste počutili sposobni, vas bomo pospremili do 

kopalnice 

Operacijska 

rana 

 Operacijska rana bo pokrita z obližem. Tanek dren bo iz 

rane 

na vratu priključen na plastično steklenico, v kateri se 

bo nabirala tekočina.  
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 1. DAN PO OPERACIJI/ODPUST DOMA 

Postopki 

in posegi 

• izmerili vam bomo krvni pritisk in 

srčni utrip 

• • če bo potrebno, vam bomo 

odvzeli kri za krvne preiskave 

Kajenje ni dovoljeno. 

Zdravila 

 

• odstranili bomo infuzijo 

• vzeli boste svoja redna zdravila 

• za domov boste dobili potrebne 

recepte 

• naprej uživajte svoja redna zdravila 

• v primeru bolečin vzemite tableto proti bolečinam 

• aspirin P 100 mg opoldne 

Prehrana 

 

Pričeli boste s pasirano prehrano. 

Mogoče je, da ob hranjenju občutite 

slabost, kar je posledica anestezije. 

Zaradi neprijetnega občutka v grlu 

priporočamo, da je hrana še nekaj 

časa bolj mehka ali kašasta. 

Težave z oteženim požiranjem bodo postopoma 

prenehale. 

Aktivnost Zjutraj boste s pomočjo 

fizioterapevta vstali in pričeli hojo 

pod nadzorom. Dokazano je, da 

zgodnje vstajanje po operaciji 

pomaga pri hitrejšem okrevanju in 

preprečevanju zapletov, kot sta 

pljučnica in embolija. 

Aktivnosti vsak dan povečujte. Svetujemo sprehode in 

gibanje v naravi. Vsaj dva tedna se izogibajte 

dvigovanju težjih bremen, pripogibanju. 

Osebna 

nega 

Medicinska sestra vas bo pospremila 

do kopalnice ali pa vam pomagala v 

postelji. Po umivanju se boste 

počutili bolje. 

Lahko se normalno tuširate in umivate. Rano nežno 

umijte in osušite. 

Operacijska 

rana 

Dren na vratu vam bomo odstranili 

prvi ali drugi dan in rano pokrili z 

obližem. Rana je zašita s šivi, ki jih ni 

treba odstraniti. 

Še nekaj dni imejte na rani obliž. Rana naj bo suha. Ko 

jo odkrijete, je še mesec dni ne izpostavljajte 

neposrednemu soncu. 

Izogibajte se UV žarkom v solarijih. 

Odpust in 

navodila 

Priporočamo: 

Priskrbite si spremljevalca, ki 

vas bo odpeljal domov. 

Dobili boste odpustno pismo, 

zdravila in vsa potrebna navodila za 

kontrolne preglede pri zdravniku. 

Upoštevajte navodila o kontrolnih pregledih v 

ambulanti. V primeru težav ali nejasnosti nas lahko 

kadarkoli pokličete. 

Navodila so izdelana za običajen potek in zdravljenje 

po operaciji in se lahko spreminjajo. To odstopanje je 

mogoče zaradi zapletov ali drugih težav, ki se pojavijo. 
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