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Zavedení kaválního filtru 

 

Vážená paní, vážený pane, vážení rodiče,  
v předkládaném formuláři si přečtete informace o zavedení kaválního filtru. 
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 zavedení kaválního filtru: 
Zavedení kaválního filtru je zákrok, při kterém Vám pro zvýšené riziko plicní embolizace 
(vmetku do plic) bude zaveden do oblasti dolní duté žíly (velká žíla, která sbírá krev z dolní 
poloviny těla a přivádí ji k srdci) „košíček“. Jeho úkolem je zabránit vniku krevní sraženiny 
do plicního řečiště, který Vám v důsledku Vašeho současného zdravotního stavu hrozí. Je-li 
toto riziko přechodné – tj. několik dní (např. v průběhu plánovaného operačního zákroku) 
bude Vám zaveden filtr odstranitelný nebo dočasný, je-li toto riziko dlouhodobé (např. při 
neúčinnosti obvyklé léčby proti vzniku krevních sraženin nebo při dlouhodobé nemožnosti 
jejího podání pro nebezpečí krvácení) zavedeme Vám filtr trvalý. 

Jaký je důvod (indikace) tohoto výkonu: 
Důvodem zavedení kaválního filtru je tromboembolická nemoc, riziko plicní embolie při 
operačním výkonu.  

Jaký je režim pacienta před výkonem: 
V přípravě před vyšetřením – neurčí-li lékař jinak – je nutné vyholení třísla, lačnění 
alespoň 4 hodiny před výkonem, příjem tekutin omezen není. Některé užívané léky 
ovlivňující krevní srážlivost (především Warfarin) je nutno před plánovaným zavedením 
filtru vysadit. Výkon se vždy provádí za hospitalizace, většinou akutně. Doba hospitalizace 
po výkonu je individuální u každého pacienta, minimálně několik dnů. 

  

Pacient (štítek) 
  
Jméno a příjmení: 
 

 Rodné číslo:   Bydliště: 

 
Zákonný zástupce  

 Jméno a příjmení:  Rodné číslo:   
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Před vyšetřením informujte lékaře: (*odpověď zakroužkujte) 

Trpíte zvýšenou krvácivostí i při malých poraněních? Ano*  Ne* 

Prodělal(a) jste v poslední době operační zákrok? Ano*  Ne* 

Trpíte alergií (přecitlivělostí) na jód, léky, náplasti, astmatem apod.? Ano*  Ne* 

Máte diabetes mellitus (cukrovku)? Ano*  Ne* 

Léčíte se pro onemocnění ledvin? Ano*  Ne* 

Léčíte se se srdcem, vysokým tlakem, jste po mozkové příhodě? Ano*  Ne* 

Trpíte v současné době horečnatým onemocněním? Ano*  Ne* 

Jste těhotná? Ano*  Ne* 

Léčíte se pro jiné onemocnění? Které? 

Dlouhodobě užívám tyto léky: 

Jaký je postup při provádění výkonu: 
Výkon se provádí pod rentgenovou kontrolou, v místním znecitlivění. Po vpichu do velké 
žíly v oblasti třísla nebo krční žíly Vám bude zaveden katetr (cévka), kterým provedeme 
nástřik žilního systému kontrastní látkou a definitivně rozhodneme o zavedení filtru a jeho 
umístění (většinou pod ledvinné žíly, výjimečně nad jejich vyústění do dolní duté žíly) – 
o výsledku a dalším postupu Vás budeme ihned informovat. 
Poté následuje zavedení kaválního filtru většinou stejným vpichem, ve výjimečných 
případech je nutno zvolit jinou výše uvedenou přístupovou cestu, opět v lokálním 
znecitlivění. „Dočasný“ kavální filtr je odstraněn stejnou cestou do 10–12 dnů, 
„odstranitelný“ z dalšího vpichu v místním znecitlivění za 12 i více dní (eventuelně dle 
zdravotního stavu po úpravě jeho polohy pod rentgenovou kontrolou novým vpichem 
v místním znecitlivění), případně může být ponechán natrvalo stejně jako „trvalý“. Pacienti 
se zavedeným odstranitelným i trvalým filtrem mohou být vyšetřováni magnetickou 
resonancí, u žen při zavedeném kaválním filtru pod ledvinné žíly není zásadně 
doporučováno těhotenství. 

Jaké jsou možné komplikace a rizika: 
Komplikace u tohoto výkonu nejsou časté, vyloučit je však nedokáže žádný lékař. Patří 
mezi ně alergické reakce (reakce z přecitlivělosti), možnost zhoršení funkce ledvin 
v důsledku podání kontrastní látky, krvácivé komplikace (v místě vpichu – modřina, 
krvácení, nebo při poranění dolní duté žíly krvácení do oblasti mezi zádové svalstvo 
a břišní dutinu). Může dojít i k ucpání kaválního filtru krevními sraženinami a následně 
při obvyklém umístění pod ledvinnými žílami k otokům dolních končetin, k rozvoji 
křečových žil a eventuelně i bércovým vředům. Při vzácném umístění kaválního filtru 
nad ledvinné žíly může v případě jeho ucpání dojít i k selhání funkce ledvin s nutností 
dlouhodobé léčby „umělou ledvinou“. 
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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. 

Jaký je režim pacienta po provedení výkonu: 
Je-li vzhledem k Vašemu zdravotnímu stavu po výkonu podání antikoagulační léčby 
možné, bude Vám tato léčba doporučena dlouhodobě (brání vzniku krevních sraženin, ale 
zároveň zvyšuje riziko krvácivých komplikací a vyžaduje pravidelnou laboratorní kontrolu 
– většinou 1x měsíčně – stanoví lékař). 

Jaké jsou možné alternativy výkonu: 
Chirurgické naložení svorky na dolní dutou žílu  

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 

__________________________________     ___________________________________ 
Jméno a podpis vyšetřujícího lékaře                                 Jméno a podpis vyšetřujícího radiologického asistenta  

 
Pacient není schopen podpisu. Svůj souhlas vyjádřil: 
popište způsob: 

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


