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Punkce pohrudničního výpotku:Punkce pohrudničního výpotku:Punkce pohrudničního výpotku:Punkce pohrudničního výpotku:    
 
je invazivní výkon. Smyslem zákroku je odebrat tekutinu, zlepšit Vaše dýchání, 
případně odeslat tekutinu do laboratoře k vyšetření k určení správné diagnózy 
a správné léčby. V případě odběru tekutiny může dojít ke zlepšení dýchání, dochází 
k léčbě případného zánětlivého procesu, k omezení rizika vzniku vazivových změn 
pohrudnice. 
 
Vaše příprava kVaše příprava kVaše příprava kVaše příprava k    výkonu:výkonu:výkonu:výkonu:    

• před výkonem můžete jíst a pít, léky užijte dle doporučení lékaře 
• lékaře upozorněte na choroby, kterými trpíte, sdělte léky, které užíváte 
• upozorněte na případné alergie 

 
Provedení výkonu:Provedení výkonu:Provedení výkonu:Provedení výkonu:    

• provádí se většinou vsedě a trvá několik minut 
• tenkou jehlou lékař pronikne kůží mezi žebry do pohrudniční dutiny, místo 

vpichu může být kontrolováno rentgenem, nebo ultrazvukem, nebo CT 
přístrojem 

• místo vpichu může lékař znecitlivět injekcí místního anestetika 
• odebíraná tekutina je nasávána do stříkačky, nebo do sběrné nádoby 
• během výkonu dodržujte doporučenou polohu a dýchejte podle pokynů 

lékaře 
• místo vpichu Vám sestra přelepí 

náplastí na 24 hodin 
 
Váš režim po výkonu:Váš režim po výkonu:Váš režim po výkonu:Váš režim po výkonu:    

• dodržujte 12 hodin klidový 
režim na lůžku 

• můžete běžně jíst i pít                                                          
• po 24 hodinách odstraňte 

náplast z místa vpichu. 
 
Možné komplikace:Možné komplikace:Možné komplikace:Možné komplikace:    

• bolestivé vnímání místa vpichu 
• vznik krvácení v místě vpichu, nebo do pohrudniční dutiny, lékař Vám může 

naordinovat léky k zastavení krvácení 
• průnik vzduchu do pohrudniční dutiny, zcela ojediněle vznik kolapsu plíce a 

zhoršení dechu. Lékař může doporučit dle klinického stavu sledování 
pacienta, nebo podávání kyslíku, zavedení hrudního drénu do pohrudniční 
dutiny a následnou hospitalizací. 

• alergická reakce na podané léky a desinfekci, bude léčena podáním léků, 
nebo injekcí proti alergii 

• vznik krátkodobého kašle. 
 
Případné komplikace po výkonu se vyskytují ojediněle. Po zákroku dodržujte 12 hodin 
klidový režim na lůžku. Po výkonu můžete běžně jíst i pít. Po 24 hodinách odstraňte 
náplast z místa vpichu. V případě vzniku komplikací informujte ošetřujícího lékaře. 
 
Kde:Kde:Kde:Kde:    Pneumologie a ftizeologie (Plicní) Městské nemocnice Ostrava 
Objednání:Objednání:Objednání:Objednání:    T: + 420 596 194 384 
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