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NLP 

Angioplastika, zavedení stentu

 

Vážená paní, vážený pane, vážení rodi
v předkládaném formuláři si přečtete informace o 
Pomohou Vám připravit se na rozhovor s
o navrhovaném postupu, abyste se mohl(a) rozhodnout a dát souhlas k

Co je angioplasti ka, zavedení stentu
Při angioplastice se v místním umrtvení vpichem přes kůži v
speciální instrumentarium, kterým se tepna v
(rozdilatuje) – angioplastika,
do místa roztáhnutí ke zlepšení průtoku
lépe brání možnému opětovnému zúžení či uzávěru tepny.

Jaký je d ůvod (indikace) tohoto výkonu:
Nejčastějším důvodem pro angioplastiku je zúžený uzávěr cévy
aterosklerózou. Hlavní výhodou angioplastiky je, že může být provedena při krátké 
(dvoudenní) hospitalizaci obvykle bez chirurgického řešení. Některá postižení tepen jsou 
lépe řešitelná chirurgicky (operací), jiná angioplastikou.

Jaký je režim pacienta p řed výkonem:
Minimálně 5 dní před výkonem užíváte dle medikace lékaře Anopyrin či Godasal, dle typu 
angioplastiky i event. po 3 dny Tagren či Ticlid. V
(tzn. Warfarin, Orfarin, Lawarin
a nahrazeny injekční formou léčby. Minimálně 6 hodin před zákrokem nesmíte jíst ani pít 
(v praxi platí, že pokud je Váš zákrok plánován na dopoledne, tak od předc
Užijte Vaše léky tak, jak jste zv
musíte informovat o stavech, které zvyšují riziko zákroku
za následek pooperační komplikace nebo neuspokojivý výsledek. 
Jsou to: alergie na léky, jód a lokální anestet
(především zvyšujících krvácivost 
choroby – cukrovka, porucha ledvinných 
svého lékaře informovat o jakémko
onemocnění infekčních, AIDS. Pokud není nezbytně nutné, výkon by neměl být proveden 
v období gravidity a v prvních dnech menstruace.

Pacient (štítek) 
  
Jméno a p říjmení: 

 

 Rodné číslo:  

 
Zákonný zástupce   

 Jméno a p říjmení:  

Informovaný souhlas
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Angioplastika, zavedení stentu  

vážení rodi če,  
v předkládaném formuláři si přečtete informace o angioplastice, zavedení stentu.
Pomohou Vám připravit se na rozhovor s lékařem, který Vás bude informovat

navrhovaném postupu, abyste se mohl(a) rozhodnout a dát souhlas k 

ka, zavedení stentu : 
místním umrtvení vpichem přes kůži v třísle zavede do tepny 

speciální instrumentarium, kterým se tepna v místě zúžení či uzávěru roztáhne 
, a tím se upraví průtok krve. V některých př

místa roztáhnutí ke zlepšení průtoku krve umístí natrvalo kovová výz
lépe brání možnému opětovnému zúžení či uzávěru tepny. 

vod (indikace) tohoto výkonu:  
Nejčastějším důvodem pro angioplastiku je zúžený uzávěr cévy 
aterosklerózou. Hlavní výhodou angioplastiky je, že může být provedena při krátké 
(dvoudenní) hospitalizaci obvykle bez chirurgického řešení. Některá postižení tepen jsou 
lépe řešitelná chirurgicky (operací), jiná angioplastikou. 

řed výkonem:  
Minimálně 5 dní před výkonem užíváte dle medikace lékaře Anopyrin či Godasal, dle typu 
angioplastiky i event. po 3 dny Tagren či Ticlid. V případě, že berete antikoagulační léčbu 
tzn. Warfarin, Orfarin, Lawarin atd.), musí být tyto léky několik dní před operací vysazeny 

a nahrazeny injekční formou léčby. Minimálně 6 hodin před zákrokem nesmíte jíst ani pít 
praxi platí, že pokud je Váš zákrok plánován na dopoledne, tak od předc

jak jste zvyklí, pokud nebudete informováni jinak. Ošetřujícího lékaře 
musíte informovat o stavech, které zvyšují riziko zákroku samotného nebo by mohly mít 

následek pooperační komplikace nebo neuspokojivý výsledek.  
alergie na léky, jód a lokální anestetika, poruchy srážlivosti krve, užívání léků 

(především zvyšujících krvácivost – Warfarin, Orfarin, Lawarin), závažné interní (vnitřní) 
cukrovka, porucha ledvinných funkcí, onemocnění štítné žlázy

svého lékaře informovat o jakémkoliv současně akutně probíhajícím onemocnění, včetně 
onemocnění infekčních, AIDS. Pokud není nezbytně nutné, výkon by neměl být proveden 

prvních dnech menstruace. 

Rodné číslo:   

Informovaný souhlas

angioplastice, zavedení stentu. 
lékařem, který Vás bude informovat 

 jeho provedení. 

třísle zavede do tepny 
místě zúžení či uzávěru roztáhne 

některých případech se 
krve umístí natrvalo kovová výztuž (stent), která 

 (tepny) způsobený 
aterosklerózou. Hlavní výhodou angioplastiky je, že může být provedena při krátké 
(dvoudenní) hospitalizaci obvykle bez chirurgického řešení. Některá postižení tepen jsou 

Minimálně 5 dní před výkonem užíváte dle medikace lékaře Anopyrin či Godasal, dle typu 
případě, že berete antikoagulační léčbu 

t tyto léky několik dní před operací vysazeny 
a nahrazeny injekční formou léčby. Minimálně 6 hodin před zákrokem nesmíte jíst ani pít 

praxi platí, že pokud je Váš zákrok plánován na dopoledne, tak od předchozí půlnoci). 
yklí, pokud nebudete informováni jinak. Ošetřujícího lékaře 

samotného nebo by mohly mít 

ika, poruchy srážlivosti krve, užívání léků 
Warfarin, Orfarin, Lawarin), závažné interní (vnitřní) 

funkcí, onemocnění štítné žlázy atd. Dále musíte 
liv současně akutně probíhajícím onemocnění, včetně 

onemocnění infekčních, AIDS. Pokud není nezbytně nutné, výkon by neměl být proveden 
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Jaký je postup p ři provád ění výkonu:
Vlastní výkon je prováděn na radio
trvá 1–2 hodiny. Po ulehnutí na operační stůl Vám bude většinou do oblasti třísla 
aplikováno injekční jehlou místní anestetikum. Poté
cévka (sheath), přes kterou je dál
cévami do místa zúžení či uzávěru cévy (tepny nebo žíly). Zde se pod rentgenovou 
kontrolou umístí tenká cévka s
průtok krve (někdy je provázeno m
Vyšetřovaná céva se zobrazuje pod rentgenovým přístrojem pomocí kontrastní látky 
aplikované do krve. V některých případech do místa postižené cévy zavádíme natrva
kovovou výztuž (stent), která 
místo vpichu stlačeno po dobu 10
speciálním šicím zařízením. 

Jaké jsou možné komplikace a rizika:
Jako každý operační zákrok je i tato operace spojena s
výčet nejběžnějších, ale i tak se ne příliš často vyskytujících komplikací:

• alergická reakce – ve formě kopřivky se svěděním kůže, dechové potíže 
slabost, nízký krevní tlak až šokový stav

• krvácení – větší modřina v
event. v místě prováděného výkonu při pras

• infekce v místě vpichu (vzácná komplikace)
• zhoršení ledvinných funkcí 

ledvinami, zhoršení je možné až takového stupně, že si vyžádá napojování na „umělou 
ledvinu“ – hemodialýza (vzácná komplikace)

• zhoršení prokrvení oblasti, která je vyživována kyslíkem z
prováděna intervence (angioplastika). Zhoršení j
může dojít k odumření dané oblasti s
končetiny (ojedinělá komplikace)

• rozvoj pseudoaneurysmatu v
řešení i chirurgického, z řez

• akutní operace – ojedinělá komplikace po neúspěšné angioplastice při zhoršení 
prokrvení končetiny nebo při krvácení
 

Nelze ani jednoznačně vyloučit, že dojde k
povede k úmrtí pacienta nebo si vynutí 

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. 
hmotě řadu změn vedoucích k
v radiodiagnostice nedochází nebo jen velmi vzácně v
ionizujícího záření používané při radiodiagnostických metodách jsou mnohonásobně nižší, 
tzv. podprahové. 
Radiodiagnostické výkony jsou
postupováno tak, aby dávka ionizujícího záření byla co nejnižší v
vyšetření. Pravidelně je prověřován stav RTG přístrojů, které musí splňovat přísné normy. 
Jsou používány ochranné prostředky k
vyšetření. Obdržené dávky při vyšetření jsou sledovány a

Informovaný souhlas
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ění výkonu:  
Vlastní výkon je prováděn na radiodiagnostickém oddělení – angiolince. Výkon zpravidla 

2 hodiny. Po ulehnutí na operační stůl Vám bude většinou do oblasti třísla 
aplikováno injekční jehlou místní anestetikum. Poté je do cévy z vpichu zavedena tenká 
cévka (sheath), přes kterou je dále zaveden tenký drát – vodič, kterým pronikneme Vašimi 
cévami do místa zúžení či uzávěru cévy (tepny nebo žíly). Zde se pod rentgenovou 
kontrolou umístí tenká cévka s balónkem, který se nafoukne, roztáhne cévu a zlepší tak 
průtok krve (někdy je provázeno mírným bolestivým tlakem v rozšiřovaném úseku).
Vyšetřovaná céva se zobrazuje pod rentgenovým přístrojem pomocí kontrastní látky 

některých případech do místa postižené cévy zavádíme natrva
 pomáhá udržet cévu dlouhodobě průchodnou. Po výkonu je 

ísto vpichu stlačeno po dobu 10–15 minut a zatíženo pytlíkem s pískem nebo uzavřeno 

Jaké jsou možné komplikace a rizika:  
Jako každý operační zákrok je i tato operace spojena s rizikem komplikací. Zde je uveden 
výčet nejběžnějších, ale i tak se ne příliš často vyskytujících komplikací:

ve formě kopřivky se svěděním kůže, dechové potíže 
ízký krevní tlak až šokový stav 

větší modřina v třísle i větší krvácení s nutností operační revize v
místě prováděného výkonu při prasknutí tepny (vzácná komplikace)

ístě vpichu (vzácná komplikace) 
zhoršení ledvinných funkcí – častěji může nastat u pacientů s

ami, zhoršení je možné až takového stupně, že si vyžádá napojování na „umělou 
hemodialýza (vzácná komplikace) 

zhoršení prokrvení oblasti, která je vyživována kyslíkem z příslušné cévy, na které je 
prováděna intervence (angioplastika). Zhoršení je možné až takového stupně, že 

odumření dané oblasti s nutností odložené operace 
ončetiny (ojedinělá komplikace). 

rozvoj pseudoaneurysmatu v třísle – výduť neboli boule na tepně s
řezu v třísle 

ojedinělá komplikace po neúspěšné angioplastice při zhoršení 
ení končetiny nebo při krvácení 

Nelze ani jednoznačně vyloučit, že dojde k tak významné změně stavu či komplikaci, která 
úmrtí pacienta nebo si vynutí operaci. 

ionizujícím zářením: 
Ionizující (rentgenové) záření ve formě dlouhodobého menšího i krátkodobého velmi 
intenzivního záření má negativní účinky na člověka a živé organismy. 

vedoucích k poškození struktur živé hmoty. K těmto druhům postižení 
radiodiagnostice nedochází nebo jen velmi vzácně v mírné formě, protože dávky 

ionizujícího záření používané při radiodiagnostických metodách jsou mnohonásobně nižší, 

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. 

prostředky k vykrytí citlivých partií mimo zájmovou oblast 
vyšetření. Obdržené dávky při vyšetření jsou sledovány a zaznamenávány.

Informovaný souhlas

iolince. Výkon zpravidla 
2 hodiny. Po ulehnutí na operační stůl Vám bude většinou do oblasti třísla 

vpichu zavedena tenká 
vodič, kterým pronikneme Vašimi 

cévami do místa zúžení či uzávěru cévy (tepny nebo žíly). Zde se pod rentgenovou 
balónkem, který se nafoukne, roztáhne cévu a zlepší tak 

rozšiřovaném úseku). 
Vyšetřovaná céva se zobrazuje pod rentgenovým přístrojem pomocí kontrastní látky 

některých případech do místa postižené cévy zavádíme natrvalo 
cévu dlouhodobě průchodnou. Po výkonu je 

pískem nebo uzavřeno 

komplikací. Zde je uveden 
výčet nejběžnějších, ale i tak se ne příliš často vyskytujících komplikací: 

ve formě kopřivky se svěděním kůže, dechové potíže – astma, 

nutností operační revize v třísle, 
knutí tepny (vzácná komplikace) 

častěji může nastat u pacientů s již postiženými 
ami, zhoršení je možné až takového stupně, že si vyžádá napojování na „umělou 

příslušné cévy, na které je 
e možné až takového stupně, že 

nutností odložené operace – amputace 

tepně s nutností dalšího 

ojedinělá komplikace po neúspěšné angioplastice při zhoršení 

tak významné změně stavu či komplikaci, která 

Ionizující (rentgenové) záření ve formě dlouhodobého menšího i krátkodobého velmi 
intenzivního záření má negativní účinky na člověka a živé organismy. Navozuje v živé 

těmto druhům postižení 
mírné formě, protože dávky 

ionizujícího záření používané při radiodiagnostických metodách jsou mnohonásobně nižší, 

prováděny erudovaným personálem. Při vyšetření je 
poměru zachování kvality 

vyšetření. Pravidelně je prověřován stav RTG přístrojů, které musí splňovat přísné normy. 
vykrytí citlivých partií mimo zájmovou oblast 

zaznamenávány. 
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Jaký je režim pacienta po provedení výkonu:
Po výkonu musíte bezpodmínečně ležet 24 hodin.
přiloženým pytlíkem s pískem. Můžete jíst a pít. Je vhodné zvýši
minimálně na 2–2,5 litru (kontrastní látka je z
hodin po výkonu můžete provádět běžné denní aktivity. Po výkonu jste většinou za 
propuštěni domů. 

Jaké jsou m ožné alternativy výkonu:
Chirurgické operace zúžené tepny či žíly

Prohlašuji, že mi byl náležit ě

provedení, následky, možná rizika 
vys větleny možné alternativy v
vyplývající z nepodstoupení plánovaného výkonu. M
lékaře na všechno, co m ě ve vztahu k
jsem vysv ětlení, kterému jsem
o možnosti  sv ůj souhlas s navrženým postupem odvolat.

S provedením výše uvedeného výkonu souhlasím.

Datum: 

___________________________________    ___________________________________
Podpis pacienta nebo zákonného zástupce
 

__________________________________    
Jméno a podpis vyšetřujícího lékaře 

 
Pacient není schopen podpisu. Sv
popište způsob: 

___________________________________    ___________________________________
Jméno, příjmení a podpis svědka  

Informovaný souhlas

platnost od 01.11.2011 
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Jaký je režim pacienta po provedení výkonu:  
Po výkonu musíte bezpodmínečně ležet 24 hodin. Tříslo bude stlačeno po dobu 5

pískem. Můžete jíst a pít. Je vhodné zvýši
2,5 litru (kontrastní látka je z těla vyloučena ledvinami). Obvykle za 48 

hodin po výkonu můžete provádět běžné denní aktivity. Po výkonu jste většinou za 

ožné alternativy výkonu:  
ké operace zúžené tepny či žíly. 

Prohlašuji, že mi byl náležit ě objasn ěn důvod, p ředpokládaný prosp
provedení, následky, možná rizika a komplikace plánovaného výkonu

tleny možné alternativy v četně jejich komplikací a zdravotní d
nepodstoupení plánovaného výkonu. M ěl(a) jsem možnost zeptat se 

ě ve vztahu k  plánovanému výkonu zajímá, a obdržel(a) 
tlení, kterému jsem  porozum ěl(a). Lékařem jsem byl(a) pou

navrženým postupem odvolat.  

provedením výše uvedeného výkonu souhlasím.  

___________________________________    ___________________________________
zákonného zástupce  Razítko oddělení, jméno, příjm

 lékaře, který vysvětlující pohovor provedl

__________________________________     ___________________________________
                                 Jméno a podpis vyšetřujícího radiologického asistenta 

Pacient není schopen podpisu. Sv ůj souhlas vyjád řil:  

___________________________________    ___________________________________
   Razítko oddělení, jméno, příjmení a podpis

Informovaný souhlas

Tříslo bude stlačeno po dobu 5–7 hodin 
pískem. Můžete jíst a pít. Je vhodné zvýšit příjem tekutin 

těla vyloučena ledvinami). Obvykle za 48 
hodin po výkonu můžete provádět běžné denní aktivity. Po výkonu jste většinou za 2 dny 

edpokládaný prosp ěch, způsob 
a komplikace plánovaného výkonu . Byly mi 

 jejich komplikací a zdravotní d ůsledky 
l(a) jsem možnost zeptat se 

plánovanému výkonu zajímá, a obdržel(a) 
em jsem byl(a) pou čen(a) 

___________________________________    ___________________________________ 
Razítko oddělení, jméno, příjmení a podpis ošetřujícího
lékaře, který vysvětlující pohovor provedl 

___________________________________ 
Jméno a podpis vyšetřujícího radiologického asistenta  

___________________________________    ___________________________________ 
méno, příjmení a podpis  lékaře 


