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Zevní lumbální drenáž a lumbální infuzní test 

 

Vážená paní, vážený pane,  
v předkládaném formuláři si přečtete informace o zevní lumbální drenáži (ZLD) 
a lumbálním infuzním testu (LIT).  
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 zevní lumbální drenáž (ZLD):   
Zevní lumbální drenáž je diagnostický nebo léčebný výkon, při kterém je mozkomíšní mok 
odváděn do uzavřeného systému mimo tělo pacienta. Procedura umožňuje sledovat 
a upravit objem a tlak mozkomíšního moku v těle, dále jeho pravidelné vyšetřování 
a aplikaci léků. Jde o řešení dočasné, které někdy může vyřešit onemocnění trvale, anebo 
vytváří podmínky pro uplatnění dalších chirurgických postupů. 

Co je zevní lumbální infuzní test (LIT): 
Lumbální infuzní test je diagnostický (vyšetřovací) výkon, při kterém se zjišťují poruchy 
resorpce (vstřebávání) mozkomíšního moku. Výsledek testu usnadní výběr následné 
drenážní operace normotenzního hydrocefalu. 

Jaký je d ůvod (indikace) t ěchto výkon ů: 
Důvodem zevní lumbální drenáže a lumbálního infuzního testu je léčebné nebo 
diagnostické využití při úrazovém i neúrazovém krvácení do mozkomíšního moku, 
hydrocefalu (patologicky zvýšeném množství mozkomíšního moku v centrálním 
nervovém systému), při úrazových i neúrazových mozkových píštělích (samostatně nebo 
ve spojení s operačním výkonem) nebo k aplikaci léků do mozkomíšního moku, zejména 
analgetik, antibiotik, chemoterapeutik a léků zabraňujících svalovým křečím. 

Jaký je režim pacienta p řed oběma výkony: 
Zákrok se provádí v místním znecitlivění v poloze na boku s ohnutými zády. Pacientovi 
jsou před výkonem vysazeny léky, které mohou snižovat krevní srážlivost. Večer 
před plánovaným výkonem je pacient vyprázdněn a od půlnoci je nalačno, nekouří. 
Příprava před výkonem zahrnuje i zajištění periferního žilního přístupu. 

Pacient (štítek) 
  
Jméno a p říjmení:  

 

 Rodné číslo:  

 
Zákonný zástupce   

 Jméno a p říjmení:  Rodné číslo:   
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Jaký je postup p ři provád ění zevní lumbální drenáže: 
V místním znecitlivění je v oblasti dolní bederní páteře mezi trny L3–S1 vpichem zaveden 
pod pleny do subarachnoidálního prostoru míšní silikový katétr, který je zevně spojen 
dlouhou hadičkou s uzavřeným systémem, do kterého mozkomíšní mok odtéká. Úpravou 
polohy rezervoáru je kontrolováno množství drénovaného mozkomíšního moku. Výkon 
trvá 5–10 minut a je dobře snášen. 

Jaký je postup p ři provád ění lumbálního infuzního testu: 
V místním znecitlivění je v oblasti dolní bederní páteře mezi trny L3–L5 vpichem zavedena 
pod pleny do subarachnoidálního prostoru lumbální jehla, která je zevně spojena hadičkou 
se systémem, který se skládá z infuze fyziologického roztoku, aplikačního setu, injekčního 
dávkovače a monitoru k měření tlaku mozkomíšního moku. 
Lumbální jehlou, napojenou na měřicí systém, monitorujeme tlak mozkomíšního moku 
po dobu 10 minut, během kterých se nemocný zklidní. Poté, rychlostí 1,5 ml/min, 
aplikujeme vždy 1 minutu fyziologický roztok do subarachnoideálního prostoru. Aplikaci 
přerušíme a změříme tlak mozkomíšního moku, poté opět 1 minutu aplikujeme. Tento 
cyklus ukončíme po 10 minutách a dalších 5 minut zaznamenáváme a hodnotíme pokles 
naměřených tlakových hodnot.  
Po uplynutí stanoveného času odstraníme zavedenou lumbální jehlu, a aniž bychom se 
dotkli kůže pacienta, přiblížíme ji k místu vpichu. Pustíme infuzi fyziologického roztoku 
a změříme opět hodnotu tlaku, která nyní ukáže odpor kladený jehlou a celým použitým 
systémem. Naměřené hodnoty dosadíme do příslušného vzorce pro měření mozkomíšního 
tlaku a výsledkem zjistíme hodnotu tlakové diferenciace dP. 
Při dP pod 20mmH2O je nemocný léčen konzervativně, při dP nad 20mmH2O je 
uplatněna podmínka k indikaci drenážní operace. 
Výkon trvá 25–30 minut, vyžaduje spolupráci pacienta a je dobře snášen. 

Jaké jsou možné komplikace a rizika t ěchto výkon ů: 
• bolesti hlavy a přechodné bolesti dolních končetin 
• riziko zanesení infekce do měkkých tkání nebo mozkomíšních plen 
• krvácení do spinálního kanálu nad nebo pod tvrdou plenu míšní s možnou poruchou 

hybnosti a čití dolních končetin s rizikem postižení sfinkterových funkcí (svěrače)  
• mozkové krvácení s možnou poruchou hybnosti končetin a poruchou vědomí 
• vzácně možnost vzniku benigního nádoru vyrůstajícího z buněk kožní tkáně 

zanesených do páteřního kanálu při opakovaných lumbálních punkcích  
• velmi vzácně smrt v důsledku výhřezu mozečku do velkého týlního otvoru, zejména 

při intrakraniální hypertenzi (zvýšeném nitrolebním tlaku)  

Jaký je režim pacienta po provedení zevní lumbální drenáže: 
Po výkonu je indikován 8 hodin klidový režim na lůžku. Další průběh závisí na charakteru 
základního onemocnění, pro které byla zevní lumbální drenáž provedena. Až do vytažení 
drenáže Vám preventivně budou podávána antibiotika a při bolestech běžná analgetika 
(Brufen, Novalgin, Algifen aj.). 

Jaký je režim pacienta po provedení lumbálního infu zního testu: 
Po výkonu je indikován 4–24 hodin klidový režim na lůžku. Tato doba může být 
ošetřujícím lékařem upravena, vždy záleží na aktuálním stavu pacienta. Bezprostředně 
po výkonu je sledován celkový stav pacienta, místo vpichu, pravidelnost močení aj. Je 
nutné sledování celkového stavu, místa vpichu, pravidelnost močení aj. Další průběh závisí 
na charakteru základního onemocnění, pro které byl lumbální infuzní test proveden. 
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Po provedení lumbálního infuzního testu je doporučeno 1 týden omezit fyzickou námahu 
a aktivitu. 

Jaké jsou možné alternativy t ěchto výkon ů: 
Alternativou zevní lumbální drenáže je zevní komorová drenáž: u této drenáže je 
mozkomíšní mok odváděn do rezervoáru z postranní komory mozkové. Tento výkon je 
však zatížen vyšším rizikem komplikací. 
Alternativou lumbálního infuzního testu je intraventrikulární infuzní test: standardní 
postup intraventrikulárního testu však nebyl dosud obecně přijat. 

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 
      

 


