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Angiografie  

 

Vážená paní, vážený pane, vážení rodiče,  
v předkládaném formuláři si přečtete informace o angiografii. 
Pomohou Vám připravit se na rozhovor s lékařem, který Vás bude informovat 
o navrhovaném postupu, abyste se mohl(a) rozhodnout a dát souhlas k jeho provedení. 

Co je angiografie: 
Angiografie je vyšetření tepen (žil), ke kterému jste se dostavili na naše pracoviště. Je to 
specializované vyšetření pomocí rentgenového záření – skiaskopie, DSA (digitální 
subtrakční angiografie) a aplikace kontrastní látky s obsahem jodu do cév. 

Jaký je důvod (indikace) tohoto výkonu: 
Důvodem angiografie je onemocnění tepenného a žilního řečiště končetin, hlavy, orgánů 
hrudníku a břicha. Zúžení tepen hlavy, krku, břišních orgánů a končetin, ale také 
nepravidelná rozšíření (aneurysmata), která Vás ohrožují krvácením, vrozené či získané 
anomálie cévního řečiště. Prostřednictvím tohoto vyšetření získáme přesnější informace 
o možnosti léčení daného onemocnění. Alternativou angiografie je CT (počítačová 
tomografie) angiografické, eventuálně MR (magnetická resonance) angiografické 
vyšetření, vyšetření s pomocí oxidu uhličitého orgánů uložených v dutině břišní a končetin 
(toto vyšetření je poskytováno na specializovaných klinikách a oddělení – Hradec Králové, 
nemocnice Třinec-Podlesí). 

Dávka ionizujícího záření:  
Velmi rozdílná, závisí na délce vyšetření, přístroji a vyšetřované oblasti. 

Jaký je režim pacienta před výkonem: 
4 hodiny před výkonem nejíst, pitný režim není omezen. 

Jaký je postup při provádění výkonu: 
Vyšetření tepenného či žilního řečiště lze provést přímou punkcí (napíchnutí) tepny (žíly) 
nebo katetrizační technikou (popsanou níže). Většina angiografií se provádí katetrizační 
technikou. 

  

Pacient (štítek) 
  
Jméno a příjmení: 
 

 Rodné číslo:   Bydliště: 

 
Zákonný zástupce  

 Jméno a příjmení:  Rodné číslo:   
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Vlastní katetrizace: 
• punkce (napíchnutí) stehenní tepny v třísle nebo pažní tepny v loketní 

jamce  s místním znecitlivěním 
• punkcí se zavede přes jehlu do tepny vodič (speciální měkký ohebný drát). 
• po vodiči se zavede zaváděcí pouzdro (sheat), kterým je možné provádět opakované 

výměny cévek – katetrů do tepen na určené místo 
• po provedení arteriografie je výkon ukončen odstraněním nástrojů a místo vpichu 

bude stlačeno po dobu 10–15 minut 

Jaké jsou možné komplikace a rizika: 
Komplikace přicházejí zřídka: 

• komplikace v místě vpichu, nejčastěji krevní podlitina (hematom) 
• rozrušení a uvolnění aterosklerotického plátu s následným vmetkem do cévního 

řečiště a vznikem cévní mozkové příhody, uzávěru tepenného či žilního řečiště 
po směru toku krve 

• alergoidní, chemotoxická reakce na kontrastní látku (kopřivka, dušnost, otoky) 
 
Abychom snížili riziko komplikací a především alergických reakcí 
na minimum, zodpovězte, prosím, následující otázky: (*odpověď zakroužkujte) 

 

Máte alergii na: léky? Pokud ano, uveďte: Ano* Ne* 

 prach, pyly, zvířata? Ano* Ne* 

 jod a jodové preparáty? Ano* Ne* 

Jste těhotná? Ano* Ne* 

Onemocnění štítné žlázy? Ano* Ne* 

Máte závažné onemocnění srdce, cév, ledvin, cukrovku? Ano* Ne* 

Trpíte astmatem, sennou rýmou, přecitlivělostí vůči potravinám, 
lékům, náplastem, lékům na místní umrtvení, kontrastní látku? Ano* Ne* 

Máte zvýšený sklon ke krvácení nebo naopak ke srážení krve? Ano* Ne* 

Jaké jsou možné komplikace a nežádoucí účinky podání kontrastní látky: 
• alergoidní reakce na kontrastní látku. Může probíhat jako mírná reakce s výskytem 

vyrážky, nevolnosti či mírných dechových obtíží. V případě závažné alergické reakce 
může dojít až k rozvoji závažného stavu anafylaktického šoku, který i při veškeré 
zavedené léčbě může vést ke smrti pacienta. 

• chemotoxická reakce – znamená ovlivnění určitého orgánu. Touto reakcí je ohrožen 
pacient v nestabilním klinickém stavu. Pocity horka, nevolnost, zvracení. Ovlivnění 
zejména vylučovacího ústrojí, srdce a cév.  

 
Pozdní reakce se vyvíjí 3–48 hodin po aplikaci kontrastní látky. Většinou se jedná o výskyt 
vyrážky. U pacientů se sníženou funkcí ledvin při nedodržení předepsaných postupů může 
dojít do 72 hodin k rozvoji ledvinného selhání.  



Informovaný souhlas 
 

 

3/4 

Městská nemocnice Ostrava, 
příspěvková organizace 

Nemocniční 898/20A 
728 80 Ostrava – Moravská Ostrava 
T 596 191 111 F 596 618 781 
IČ 00635162 www.mnof.cz 

 
platnost od 16.02.2015 
NLP – IS – verze: 3 – 134  

Jaká jsou opatření k zamezení alergické reakce: 
• sdělení veškerých alergií lékaři – léky, prachy, pyly, potraviny, zvířata, astma, senná 

rýma, jodové preparáty 
• podání premedikace před vyšetřením – speciální příprava u alergických pacientů, 

dohled lékařů oddělení Anesteziologie a resuscitace u rizikových pacientů, 
premedikace rizikových pacientů 

• kontrola funkcí ledvin před výkonem a po něm u pacientů s jejich sníženou funkcí, 
dostatečné zavodnění, podání preparátů ke snížení poškození funkce ledvin (N-
acetylcystein). U diabetiků na terapii biguanidy vysazení těchto preparátů 2 dny 
před předpokládaným vyšetřením.  

Riziko spojené s ionizujícím zářením: 
Ionizující (rentgenové) záření ve formě dlouhodobého menšího i krátkodobého velmi 
intenzivního záření má negativní účinky na člověka a živé organismy. Navozuje v živé hmotě 
řadu změn vedoucích k poškození struktur živé hmoty. 
Radiodiagnostické výkony jsou prováděny erudovaným personálem. Při vyšetření je 
postupováno tak, aby dávka ionizujícího záření byla co nejnižší v poměru zachování kvality 
vyšetření. Pravidelně je prověřován stav RTG přístrojů, které musí splňovat přísné normy. 
Jsou používány ochranné prostředky k vykrytí citlivých partií mimo zájmovou oblast 
vyšetření. Obdržené dávky při vyšetření jsou sledovány a zaznamenávány. 

Jaký je režim pacienta po provedení výkonu: 
Dostatečný příjem tekutin a klid na lůžku 24 hodin. 
V případě jakýchkoli potíží (tlak, teplo v oblasti vpichu, bolesti břicha, hlavy či končetiny 
na straně vpichu atd.) okamžitě upozorněte ošetřující personál! 

Jaké jsou možné alternativy výkonu: 
CT (počítačová tomografie) – angiografie  
magnetická resonance – angiografie 
ultrazvukové vyšetření  
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Prohlašuji, že mi byl náležitě objasněn důvod, předpokládaný prospěch, způsob 
provedení, následky, možná rizika a komplikace plánovaného výkonu. Byly mi 
vysvětleny možné alternativy včetně jejich komplikací a zdravotní důsledky 
vyplývající z nepodstoupení plánovaného výkonu. Měl(a) jsem možnost zeptat se 
lékaře na všechno, co mě ve vztahu k plánovanému výkonu zajímá, a obdržel(a) 
jsem vysvětlení, kterému jsem porozuměl(a). Lékařem jsem byl(a) poučen(a) 
o možnosti  svůj souhlas s navrženým postupem odvolat. 

S provedením výše uvedeného výkonu souhlasím. 

Datum: 

___________________________________    ___________________________________ 
Podpis pacienta nebo zákonného zástupce  Razítko oddělení, jméno, příjmení a podpis ošetřujícího
  lékaře, který vysvětlující pohovor provedl 

__________________________________     ___________________________________ 
Jméno a podpis vyšetřujícího lékaře                                 Jméno a podpis vyšetřujícího radiologického asistenta  

 
Pacient není schopen podpisu. Svůj souhlas vyjádřil: 
popište způsob: 

___________________________________    ___________________________________ 
Jméno, příjmení a podpis svědka    Razítko oddělení, jméno, příjmení a podpis  lékaře 


