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Si teniu qualsevol dubte, ens podeu trucar:
93 497 89 32
Hospital Universitari
Germans Trias i Pujol

HGT-DIN-06-131303

Ctra. de Canyet, s/n
08916 Badalona
www.gencat.cat/ics/germanstrias

Què cal fer abans de l’operació?

Què cal fer el dia de l’operació?

Dieta

Cal que...

En les 6 hores prèvies a la cirurgia no ingeriu aliments sòlids ni llet.
No fumeu, ni mengeu caramels ni xiclets.
Fins a 2 h abans de la cirurgia podeu ingerir els líquids següents:
aigua sense gas, infusions, cafè, sucs colats sense polpa, begudes
energètiques sense gas, gelatina o brou colat sense greix.
Beveu, com a màxim, dos gots.

Higiene
Feu la vostra higiene personal. Dutxeu-vos la nit anterior. El matí
de la intervenció, torneu-vos a dutxar amb dues ensabonades
insistint en la zona que us han d’intervenir.

Medicació
Recomanacions
Rasurat
Cal que vingueu amb el pèl de la zona
on us han d’intervenir rasurat.

l Arribeu a l’hospital en dejú.
l Hagueu fet la higiene personal a casa.
l Vingueu amb acompanyant.
l Porteu roba còmoda.
l Porteu una bossa per a la roba.
l No porteu joies ni piercings.
l No porteu maquillatge.
l No porteu esmalt d’ungles, ungles postisses,
crema, ni colònies.
l Tingueu molta cura de les pròtesis.
Si feu servir algun dispositiu o aparell i el vostre
responsable mèdic us l’ha demanat, porteu-lo.
l Us dirigiu a la Unitat de Recepció de Pacients Quirúrgics.

Els acompanyants...
Podreu estar amb el/la pacient fins el trasllat a quiròfan.
Durant la intervenció, haureu d’esperar a la sala de la unitat
o servei on serà hospitalitzat/da. Allà us avisaran quan finalitzi
l’operació i us diran on heu d’anar per ser informats.

Què farem a la unitat
Des de la secretaria:
Farem la recepció de la persona que s’ha d’operar.
Informarem els/les acompanyants sobre la unitat o el servei
on serà hospitalitzada aquesta persona després de la intervenció.
També, li assignarem un número d’habitació:

