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Plastika kalvy 

 

Vážená paní, vážený pane, 
v předkládaném formuláři si přečtete informace o plastice kalvy.  
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 plastika kalvy:  
Plastika kalvy je zákrok, při kterém se ošetřuje defekt lebky náhradním materiálem, tzv. 
implantátem. Defekt může byt ošetřen vlastní kostí nebo náhradním materiálem – 
titanovou síťkou, porézními materiály na bázi polyethylenu nebo materiály na bázi 
kostního cementu nebo PEEK materiálu. 

Jaký je důvod (indikace) tohoto výkonu: 

Důvodem plastiky kalvy je zajištění pevné mechanické ochrany mozku v místě defektu 

a plnění funkce estetické. Defekt lebky může vzniknout na základě úrazu hlavy, nádoru 
lebky, tumoru mozku, infekce kosti s nutností odstranění kostní ploténky.  

Nejčastějším důvodem plastiky kalvy je stav po tzv. dekompresní kraniektomii, kdy se část 
lebeční kosti odstraňuje za účelem snížení nitrolebního tlaku následkem otoku mozku 
při nejrůznějších postiženích mozku. 

Jaký je režim pacienta před výkonem: 
Operace je provedena v celkové anestezii, proto je požadováno interní předoperační 
vyšetření, které zajistí Váš praktický lékař. Pravidelně užívané léky nemusí být vysazeny, 
výjimku tvoří léky, které ovlivňují srážlivost krve (Anopyrin, Ticlid, Godasal, Agrenox), ty 
se vysadí 5–7 dní před operací. Večer před plánovaným výkonem je pacient vyprázdněn 
a od půlnoci je nalačno, nekouří. Před operací je podáno antibiotikum a 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: 
Plastika kalvy se provádí po zhojení rány a kontrolním CT mozku, které posoudí stav 

mozkové tkáně. V některých případech je nezbytné vytvoření tvarově specifické formy 
pro implantát. Na základě údajů z CT vyšetření se počítačově vytvoří trojrozměrná 
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rekonstrukce, podle které se vytvoří forma přesně odpovídající velikostí, tvarem a šířkou 
danému defektu. Samotná plastika se k okolní kosti fixuje pomocí titanových dlažek nebo 
kostních stehů. Mezi kůží a plastiku vkládáme drén k odvádění přebytečné krve z rány, 
čímž se zmírní pooperační otok a předejde vzniku krevní sraženiny. Drén vyvádíme 
podkožním tunelem mimo operační ránu, kde jej fixujeme ke kůži a napojíme do sběrného 
systému. Podle rozsahu defektu je předpokládaná doba operace 1–2 hodiny. 

Jaké jsou možné komplikace a rizika: 

 krvácení nebo vznik krevní sraženiny (hematomu) pod plastikou nebo v podkoží 

 únik mozkomíšního moku, vstřebání kostního štěpu 

 infekce nebo rozpad rány, infekce implantátu 

 zhoršení hybnosti končetin, poruchy smyslových funkcí 

 posunutí implantátu, nepříznivý kosmetický efekt 

Jaký je režim pacienta po provedení výkonu: 
Po operačním výkonu je pacient přeložen na standardní oddělení, kde jsou mu 
v pravidelných intervalech kontrolovány a měřeny základní životní funkce a stupeň bolesti. 
Antibiotika jsou podávána do vytažení drénu 2–3 dny. Rána je převázána druhý den 
po operaci, stehy se odstraní za 7–10 dnů a pacient je propuštěn do domácího ošetření. 
Po operaci většinou nebývají nutná žádná omezení ani režimová opatření. Ke klinické 
kontrole na neurochirurgickou ambulanci je pacient pozván za 6 týdnů po propuštění. 

Jaké jsou možné alternativy výkonu: 
Alternativou k operačnímu výkonu je léčba konzervativní (neoperační). V tomto případě se 
jedná o pečlivé a pravidelné sledování celistvosti kožního krytu a charakteru obsahu 
dekomprese. Jako prevence poranění v oblasti dekomprese je doporučováno nošení 
ochranné helmy.  

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  


