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Odstranění osteosyntetického materiálu 

Vážená paní, vážený pane,  
v předkládaném formuláři si přečtete informace o operaci, při které bude odstraněn 
osteosyntetický (OS) materiál z Vašeho těla.  
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 osteosyntetický materiál: 
Kovový, v dnešní době titanový, materiál, kterým byla ošetřena zlomenina páteře nebo 
degenerativní postižení páteře. 

Jaký je důvod (indikace) tohoto výkonu: 
Důvodem pro odstranění osteosyntetického materiálu je dostatečné zhojení zlomeniny.  

• zlomeniny hrudní a bederní páteře: odstraňujeme za 12 měsíců, v případě infekční 
komplikace nebo selhání materiálu dříve 

• zlomeniny v oblasti krční páteře: materiál zůstává, k jeho odstranění dochází pouze 
v případě výskytu infekční komplikace nebo selhání materiálu 

• degenerativní postižení páteře: OS materiál odstraňujeme pouze při vzniku výše 
uvedených komplikací 

Jaký je režim pacienta před výkonem: 
Operace je provedena v celkové anestezii. Pacientovi jsou před výkonem vysazeny léky, 
které mohou snižovat krevní srážlivost. Večer před plánovaným výkonem je pacient 
vyprázdněn a od půlnoci je nalačno, nekouří. Před operací je podána dle doporučení 
anesteziologa premedikace k zamezení nežádoucích stresových reakcí a bezpečnému 
uvedení do celkové narkózy. Předoperační příprava zahrnuje i zajištění žilního přístupu. 
Dolní končetiny jsou ošetřeny elastickou bandáží nebo elastickými punčochami, jako 
prevence vzniku trombembolické příhody. 

Jaký je postup při provádění výkonu: 
Řezem původní jizvou je odstraněn dříve aplikovaný osteosyntetický materiál. 

Jaké jsou možné komplikace a rizika: 
• krvácení z operační rány během a po výkonu je ošetřeno lokálně nebo podáním 

preparátů podporujících srážení krve (indikace hematologa) 
• nehojící se operační rána je ošetřena sešitím, drenáží 
• vznik abscesu (hnisání) v operované oblasti – preventivní podání antibiotik, lokální 

ošetření rány, drenáž 

Pacient (štítek) 
  
Jméno a příjmení:  
 

 Rodné číslo:   Bydliště: 

 
Zákonný zástupce  

 Jméno a příjmení:  Rodné číslo:   
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Jaký je režim pacienta po provedení výkonu: 
Po operaci je pacient převezen zpět na standardní oddělení, jsou sledovány vitální funkce, 
podávána analgetika. První den po operaci pacient vstává. 3.–5. den je propuštěn domů, 
stehy neodstraňujeme, kůže je šita vstřebatelným stehem. Zpravidla za měsíc probíhá 
kontrola v neurochirurgické ambulanci s možnou RTG kontrolou a stanovením dalšího 
postupu. 

Jaké jsou možné alternativy výkonu: 
Při výše uvedených indikacích k této operaci neexistuje alternativa. 

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. 

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 

 
Pacient(ka) není schopen(a) podpisu. Svůj souhlas vyjádřil(a): 
popište způsob: 

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


