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Podávání kyslíku tlakovou LIV® lahví s kyslíkem 
v domácím prostředí 

 

Vážená paní, vážený pane, vážení rodiče,  
v předkládaném formuláři si přečtete informace o manipulaci s tlakovou LIV® lahví 
s kyslíkem v domácím prostředí. 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 podávání kyslíku tlakovou LIV® lahví s kyslíkem v domácím prostředí: 
Jedná se o krátkodobé podávání kyslíku pomocí tlakové láhve s kyslíkem. 

Jaký je důvod (indikace) tohoto výkonu: 
Dechová nedostatečnost, k zajištění krátkodobé aplikace kyslíku v domácím prostředí. 

Jaký je režim pacienta před výkonem: 
Postup manipulace s tlakovou láhví je uveden níže. Průtok kyslíku v litrech za minutu určí 
lékař. 

Jaký je postup při provádění výkonu: 
• láhev umístěte na bezpečném místě nejméně 1,5 m od tepelného či elektrického 

zdroje, zajistěte ji proti pádu 

• tlakovou kyslíkovou láhev uchovávejte v dobře větrané místnosti, aby bylo možno 
kyslík odvětrat 

• nevystavujte tlakovou kyslíkovou láhev slunci, mrazu a otevřenému ohni 

• tlakovou kyslíkovou láhev nestavte do blízkosti hořlavých látek, jako jsou oleje, 
maziva, rozpouštědla, aerosolové látky, pohonné hmoty a ani jimi láhev 
nepromazávejte 

• tlakovou kyslíkovou láhev a hadice udržujte v čistotě, bez možnosti kontaktu oleje  
a jiných mastnot 

• kouření a otevřený oheň jsou v okolí přístroje co nejpřísněji zakázány 

Pacient (štítek) 
  
Jméno a příjmení: 
 

 Rodné číslo:   Bydliště: 

 
Zákonný zástupce  

 Jméno a příjmení:  Rodné číslo:   
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• nemažte si ruce krémy ani mastmi před a při manipulaci s tlakovou kyslíkovou lahví 
a při používání kyslíku 

• nemažte si okolí nosu a úst krémy ani mastmi před a při používání kyslíku 

• kyslík není ani vznětlivý, ani výbušný, podporuje však hoření 

• nepoužíváte-li tlakovou kyslíkovou láhev právě k dýchání, vždy uzavřete uzavírací 
ventil kyslíku 

• nikdy neprovádějte na tlakové láhvi nedovolené změny a zásahy, aby nedošlo 
k jejímu poškození či Vašemu zranění 

• samotné používání tlakové láhve, včetně napojení kyslíkových brýlí a způsobu 
nastavení průtoku Vám předvede technik při výdeji tlakové láhve 

Jaké jsou možné komplikace a rizika: 
Při doporučeném užívání podle ordinace lékaře a při dodržení pokynů pro manipulaci 
s tlakovou láhví nehrozí komplikace.  

Jaký je režim pacienta po provedení výkonu: 
Bez opatření. 

Jaké jsou možné alternativy výkonu: 
Jiné způsoby podávání kyslíku pomocí jiných zdravotnických prostředků. 

Prohlašuji, že mi byl náležitě objasněn důvod, předpokládaný prospěch, způsob 
provedení, následky i 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 


