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Fibrobronchoskopie vFibrobronchoskopie vFibrobronchoskopie vFibrobronchoskopie v    místním místním místním místním 
znecitlivění:znecitlivění:znecitlivění:znecitlivění:    
 
umožňuje optickým přístrojem prohlédnout Vaše dýchací cesty. Provádí se 
přístrojem ve tvaru ohebné hadičky- fibrobronchoskopem.  
  
Během vyšetření:Během vyšetření:Během vyšetření:Během vyšetření:    

• je možno odebrat vzorky tkání nebo hlenu, vzorky jsou pak vyšetřeny 
v laboratořích 

• dýchací cesty je možno ošetřit, pročistit, zvláště od hlenů či krve 
• vyšetření může vést k určení správné diagnózy, k určení správné léčby, 

samotný výkon může vést ke zlepšení dýchání. 
 

Vaše příprava: Vaše příprava: Vaše příprava: Vaše příprava:     
• informujte, prosím, lékaře, zda trpíte alergií na léky, či injekce (případně 

anestetika), zda trpíte zvýšenou krvácivostí, srdečním onemocněním, 
cukrovkou, zeleným zákalem, nervovým, svalovým onemocněním, nemocí 
plic, průdušek, infekční chorobou 

• uveďte všechny léky, které užíváte 
• ženy musí upozornit na případné těhotenství 
• před vyšetřením je nutné nejméně 4 hodiny nejíst, nepít a nekouřit 
• pokud lékař neurčí jinak, můžete Vaše ranní léky zapít 100 ml vody 
• aplikaci inzulínu prodiskutujte se svým lékařem 
• pokud máte snímatelnou zubní protézu, vyjměte ji, prosím, před výkonem 
• před vyšetřením je aplikována inhalace léku k rozšíření průdušek 
• bude Vám podána podkožně injekce ke snížení tvorby slin, nebo 

i nitrožilně injekce proti kašli, úzkosti a vnímání nepříjemných pocitů 
 
K místnímu znecitlivěnímístnímu znecitlivěnímístnímu znecitlivěnímístnímu znecitlivění, které se provádí vsedě, lékař vstříkne a nakape roztok 
anestetika do dutiny ústní a dýchacích cest. Při znecitlivění se může objevit 
kašel, pocit tuhnutí jazyka, krku, snížení citlivosti dutiny ústní, zhoršení polykání 
- všechny tyto jevy ustoupí do 2 hodinustoupí do 2 hodinustoupí do 2 hodinustoupí do 2 hodin po výkonu.  
     
Během výkonu je kontrolován stav vědomí, tepová frekvence, okysličení krve. 
 
Průběh výkonu:Průběh výkonu:Průběh výkonu:Průběh výkonu:    

• vyšetření trvá několik minut, provádí 
se vleže, nebo vsedě 

• lékař Vám provede místní 
znecitlivění vstříknutím a nakapáním 
roztoku anestetika do dutiny ústní 
a dýchacích cest. Při znecitlivění se 
může objevit kašel, pocit tuhnutí 
jazyka, krku, snížení citlivosti dutiny 
ústní, zhoršení polykání, všechny 
tyto jevy ustoupí do 2 hodin po 
výkonu 

• během výkonu je Vám kontrolován stav vědomí, tepová frekvence, 
okysličení krve 

• při vyplazeném jazyku a po zavedení protiskusového náustku mezi zuby je 
zaveden fibrobronchoskop do dýchacích cest přes dutinu ústní 
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• po zavedení bronchoskopu lékař prohlédne průduškový strom 
• vyšetření je nebolestivé, může být provázeno kašlem, nebo hromaděním 

hlenů v krku a dutině ústní, které budou během vyšetření odsáty 
• během vyšetření Vám lékař podle nálezu provede odběr hlenu nebo tkání 

k dalšímu laboratornímu zpracování, odběr je nebolestivý. 
 
Možné komplikace:Možné komplikace:Možné komplikace:Možné komplikace:    

•••• závažné komplikace se vyskytují zcela ojediněle 
•••• nejběžnější komplikací je kašel, který většinou odezní během znecitlivění 

a po výkonu 
•••• pocit dávení ke zvracení 
•••• zhoršení dechu a snížené okysličení 

krve následkem omezení 
průchodnosti dýchacích cest nebo 
křeči hrtanu, při vzniku této reakce 
Vám budou podány léky ústy, 
nitrožilně, nebo inhalací 

•••• vznik přechodného chrapotu 
•••• zvýšení tělesné teploty, zvláště při 

provedení laváže průdušek a plicních 
sklípků 

•••• bolest v krku, která je přechodná 
•••• změny srdečního rytmu, změny 

hodnot krevního tlaku 
•••• závažné komplikace, jako je krvácení z dýchacích cest, se vyskytují zcela 

ojediněle, v tomto případě mohou být podány léky nitrožilně, nebo přímo 
do dýchacích cest ke snížení krvácení, může být přiložen led na hrudník 

•••• jen zcela ojediněle při provedení bioptického vyšetření může dojít ke 
kolapsu plíce a úniku vzduchu do pohrudniční dutiny, v tomto případě 
může být provedena hrudní drenáž, spočívající v zavedení hrudního drénu 
do pohrudniční dutiny. 
 

Závažná komplikace může vést k hospitalizaci s nutností podání adekvátní 
léčby. 
 
Váš režim po výkonu:Váš režim po výkonu:Váš režim po výkonu:Váš režim po výkonu:    

•••• 2 hodiny po výkonu je přísně zakázáno jíst, pít, kouřit 
•••• je zakázáno 24 hodin řídit motorové vozidlo, či konat práci vyžadující 

zvýšenou pozornost, práci ve výškách 
•••• při bolesti v krku můžete (po uplynutí 2. hodin) kloktat ústní vodu, v 

případě krvácení je zakázán pobyt v horkém prostředí, např. v sauně, 
zákaz příjmu horkých tekutin.  
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