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RFITT (radiofrekven čně indukovaná termoterapie 
nosních sko řep)  
 

Vážená paní, vážený pane, vážení rodi če,  
v předkládaném formuláři si přečtete informace o RFITT nosních skořep – 
radiofrekvenčně indukované termoterapii.  
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 RFITT nosních sko řep: 
RFITT nosních skořep – radiofrekvenčně indukovaná termoterapie je zákrok, při kterém je 
prováděno zmenšení nosních skořep přístrojem OLYMPUS. 

Jaký je d ůvod (indikace) tohoto výkonu: 
Důvodem operace jsou zvětšené nosní skořepy, což jsou kostěné a slizniční výchlipky boční 
stěny nosní dutiny, které mají za úkol zvětšit plochu nosní sliznice. Pokud však dojde 
k jejich nadměrnému zvětšení, dochází k „ucpání“ nosních průduchů a k projevům 
chronické rýmy. Při zákroku se aplikuje speciální sondou radiofrekvenční energie do tkání 
nosní skořepy. Zákrok způsobí vnitřní zjizvení tkáně, což vede k úbytku objemu nosní 
skořepy a zmírnění či úplnému vymizení obtíží.  

Jaký je režim pacienta p řed výkonem: 
Týden před výkonem je nutné zajistit cestou praktického lékaře interní předoperační 
vyšetření včetně základní laboratoře, u zákroku v celkové anestezii i EKG a RTG plic. Den 
před výkonem je pacient přijat na ORL oddělení, vyšetřen lékařem, poučen o zákroku  
a dalším průběhu hospitalizace. V den operace musí být pacient na lačno, užije léky dle 
ordinace ošetřujícího lékaře. 

Jaký je postup p ři provád ění výkonu: 
Operace se provádí jako samostatný operační výkon v místním znecitlivění či jako součást 
jiného výkonu v nosní dutině – např. septoplastiky – v celkové anestezii. Nosní dutina se 
znecitliví nejdříve sprejem a poté i injekcí samotná nosní skořepa. Po nastoupení plného 
účinku znecitlivující látkou, se speciální sondou provede tepelné ošetření tkáně. Celý 
zákrok trvá zhruba 15 minut. 

Pacient (štítek) 
  
Jméno a p říjmení: 

 

 Rodné číslo:  

 
Zákonný zástupce   

 Jméno a p říjmení:  Rodné číslo:   
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Jaké jsou možné komplikace a rizika: 
Zákrok je maximálně šetrný, to znamená minimálně rizikový, avšak komplikace nelze 
nikdy zcela stoprocentně vyloučit. Mezi nejčastější komplikace patří: krvácení – zejména 
při samotné operaci, při velkém krvácení se provádí nosní tamponáda, zánětlivá 
komplikace, v naprosto výjimečných případech i sepse (celková otrava krve), tvorba srůstů 
v nosní dutině. 

Jaký je režim pacienta po provedení výkonu: 
Po zákroku po vyprchání znecitlivující látky může být pociťována mírná bolestivost 
v dutině nosní či přetrvávat mírné krvácení. Nutno počítat s tím, že efekt operace přichází 
postupně a plně se projeví zhruba po třech týdnech. Při nedostatečném efektu je možno 
výkon zopakovat. 

Jaké jsou možné alternativy výkonu: 
Alternativou k RFITT nosních lastur je částečná mukotomie, což je zákrok v celkové 
anestezii, při kterém operatér sestřihne zbytnělou část nosní skořepy a rannou plochu 
popálí koagulací. Tento výkon je poněkud razantnější, je indikován při výraznějších 
nálezech zbytnění skořep nebo při selhání výše uvedené metody. 

Prohlašuji, že mi byl náležit ě objasn ěn důvod, p ředpokládaný prosp ěch, způsob 
provedení, následky, možná rizika a komplikace plán ovaného výkonu. Byly mi 
vysv ětleny možné alternativy v četně jejich komplikací a zdravotní d ůsledky 
vyplývající z nepodstoupení plánovaného výkonu. M ěl(a) jsem možnost zeptat se 
lékaře na všechno, co m ě ve vztahu k plánovanému výkonu zajímá, a obdržel(a ) 
jsem vysv ětlení, kterému jsem porozum ěl(a). Léka řem jsem byl(a) pou čen(a) 
o možnosti  sv ůj 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. Sv ůj souhlas vyjád řil(a): 
popište způsob: 

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

 


