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Vertebroplastika, kyfoplastika 

 

Vážená paní, vážený pane,  
v předkládaném formuláři si přečtete informace o vertebroplastice a kyfoplastice. 
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 vertebroplastika a kyfoplastika:  
Vertebroplastika je zpevnění obratlového těla kostním cementem, který aplikujeme 
do postiženého obratle transpedikulárním přístupem, perkutánně (vpichem přes kůži). 
Kyfoplastika je zpevnění obratlového těla stejným přístupem, ale cement je aplikován 
do váčku, který je do těla obratle aplikován jako první, klesá tím riziko vycestování 
cementu mimo obratlové tělo do páteřního kanálu při porušené zadní hraně obratle.  

Jaký je důvod (indikace) tohoto výkonu: 
Důvodem vertebroplastiky nebo kyfoplastiky jsou zlomeniny obratlových těl 
v osteoporotickém terénu (odvápnění obratlů), zlomeniny obratlového těla při nádorovém 
postižení obratle primárním nádorem (nejčastěji hemangiom – cévní nádor obratlového 
těla) nebo metastázou.  
Vertebroplastika je indikována v případě, kdy je postižen pouze přední sloupec obratle, 
nesmí být postižena zadní hrana obratle. 
Kyfoplastika může být indikována i při postižení zadní hrany obratle, úniku cementu je 
zabráněno jeho aplikací do předem zavedeného váčku do obratlového těla. 

Jaký je režim pacienta před výkonem: 
Pacient je dle klinických projevů kompletně vyšetřen zobrazovacími technikami 
(počítačovou tomografií – CT), (magnetickou rezonancí – MR) a RTG páteře. Operace je 
prováděna v celkové anestezii, proto je požadováno interní předoperační vyšetření. 
Při vysokém riziku komplikací z přidružených onemocnění lze zákrok provést 
i v kombinované (místní a nitrožilní) anestezii, což vyžaduje i dobrou spolupráci pacienta. 
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 dle doporučení anesteziologa podána premedikace k zamezení nežádoucích 
stresových reakcí a bezpečnému uvedení do celkové narkózy. Předoperační příprava 

Pacient (štítek) 
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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: 
Operační výkon je proveden v poloze na břiše, za kontroly RTG je do postiženého 
obratlového těla z obou stran zavedena perkutánně (vpichem přes kůži) aplikační sonda 
a touto sondou je pak za stálé kontroly RTG sledováno ukládání cementu v obratlovém 
těle, výkon je zakončen odstraněním aplikační sondy. 

Jaké jsou možné komplikace a rizika: 
• únik kostního cementu do páteřního kanálu s možným poškozením míchy, nervových 

kořenů a následným neurologickým postižením (porucha hybnosti dolních končetin, 
až ochrnutí) a porucha vyprazdňování moče a stolice, v případě úniku cementu 
do páteřního kanálu je nutno provést revizi páteřního kanálu a cement odstranit  

• infekce – zánět v průběhu aplikační sondy, zánět obratle a meziobratlové ploténky  
• krvácení a vznik hematomu z cév podkoží a svalů v průběhu dráhy aplikační sondy 
• únik cementu do žilních pletení v okolí obratle (velmi vzácně by mohlo dojít k embolii 

do plícnice) 

Jaký je režim pacienta po provedení výkonu: 
Po operaci je pacient převezen zpět na standardní oddělení, kde jsou pečlivě sledovány 
všechny životní funkce, a je vyžadován klid na lůžku. Po 2–3 hodinách pacient smí přijímat 
v menším množství tekutiny a po 6 hodinách od operace pacient vstává a chodí. První 
pooperační den je provedeno kontrolní RTG vyšetření páteře ve stoje a pacient je 
propuštěn do domácího ošetření. Další kontroly klinického stavu na neurochirurgické 
ambulanci následují po 4 týdnech, 3 měsících a po 2 letech, vždy s kontrolním RTG 
vyšetřením páteře. 

Jaké jsou možné alternativy výkonu: 
Alternativou operační léčby je konzervativní (neoperační) postup – analgetizace (podávání 
léků tlumících bolest), klidový režim do odeznění bolestivé složky a následné nošení ortézy 
páteře (korzet) po dobu přibližně 2–3 měsíců s rizikem borcení postiženého obratle.  

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. 
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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 
      


