
 

 

GAREZURREKO KIRURGIAREN OSTERAKO ZAINKETAK ETA GOMENDIOAK  

 
ZAINKETA OROKORRAK 

Zuri egin dizuten kirurgiaren ondoren, ohikoa da pazienteek buruko mina izatea. 

Litekeena da erresumina izatea ebakia egindako eremuaren inguruan, edota eremua sorgortuta sentitzea. 

Halaber, ohikoak dira zorabioak, nahasmendua, nekea eta epe laburreko memoria-galera. 

Indarberritzen zaren bitartean, sintoma horiek agertu eta desagertu egin daitezke. 

Medikuak kontrakorik esaten ez badu, zure ohiko dieta har dezakezu. 

Nahikoa atseden hartu, eta egin atsedenaldi laburrak egunean zehar. 

Areagotu jarduera pixkanaka; hasi ibiltzen. Litekeena da denbora bat behar izatea energia guztia 

berreskuratu arte. 

Erabili barandak eskailerak igotzeko. 

Ez altxatu pisurik. 

Makurtu behar izanez gero, tolestu belaunak. 

Galdetu medikuari noiz has zaitezkeen gidatzen. 

 

ZAURIAREN/ILEAREN ZAINKETAK 

 Kontuz ibili jostura-eremuan. Odol-arrastoak edo zarakarra kendu behar baduzu, erabili gaza heze bat 

edo eskuila leun bat. 

 Eduki zauria garbia eta lehorra. 

 Alta ematean, esango dizute sendaketa egiteko antiseptiko bat erabili behar duzun. 

 Ebakuntza egiteko ilea moztu ez badizute, alta eman ondorengo lehen astean, 48 orduan behin garbitu 

behar duzu ilea; ondoren, zure ohiko ohituretara itzul zaitezke. 

 Ile-lehorgailua erabil dezakezu, nahi baduzu. 

 Ileko korapiloak askatu behar badituzu, leungarriak edo baselina likidoa erabil dezakezu. 

 Ez erabili produktu narritagarririk (lakak, tinduak, finkatzaileak eta abar). 

  



 

 

 

NOIZ DEITU MEDIKUARI 

Deitu medikuari sintoma hauetakoren bat baduzu: 

 Sukarra edo hotzikarak. 

 Gorritasuna, hantura, jariakinak, mina edo odola ebakian, edo ebakia irekitzen bada. 

 Hankak handituta, mina, beroa edo gorritasuna. 

 Buruko min iraunkorra, agindutako medikamentuekin pasatzen ez dena. 

 Aldaketak ikusmenean: ikusmen bikoitza, lausoa edo ikusmena galtzea. 

 Ondo pentsatzeko arazoak, nahasmendua edo ohi baino logura handiagoa. 

 Esnatzeko zailtasuna. 

 Ahultasuna besoetan edo hanketan, lehen ez bezala. 

 Oinez ibiltzeko edo oreka mantentzeko arazo berriak. 

 Hitz egiteko arazo berriak edo arazoek okerrera egitea. 

 Maskuria edo hesteak kontrolatzeko arazoak. 

 Konbultsioak. 

 Likidoa edo odola tantakatzea eztarrira. 

 Arnasa hartzeko zailtasuna, mina toraxean edo espektorazioa. 

 Medikamentu baten albo-ondorioak. Ez utzi medikamentua hartzeari, lehenago medikuarekin hitz 
egin gabe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordutegia: Astelehenetik ostiralera: 8:00etatik 15:00etara  Telefonoa: 945007508 

Berrikuspena: 2014KO MARTXOA      IO- NEUROKIRURGIA-02 
Informazio gehiago nahi baduzu, galdetu artatzen zaituzten profesionalei 


