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Kaudální blokáda 

 

Vážená paní, vážený pane, vážení rodiče, 
v předkládaném formuláři si přečtete informace o kaudální blokádě. 
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 kaudální blokáda a jaký je důvod (indikace) tohoto výkonu: 
Aplikace léků do kaudálního epidurálního prostoru se provádí z důvodů dlouhodobých 
bolestí zad a dolních končetin, často po jedné či více operacích páteře. Jedná se o podání 
léků – místních anestetik, analgetik, kortikoidů – vpichem mezi křížovou kostí a kostrčí. 

Jaký je režim pacienta před zavedením epidurálního katetru: 
Před aplikací kaudálního bloku je nutno dodržet stanovená hygienická doporučení a je 
vhodné zajistit si odvoz domů druhou osobou. 

Jaký je postup při provádění výkonu: 
Výkon se provádí sterilně v místním znecitlivění v poloze na břiše s podloženými bedry 
nebo poloze na boku. Vpich může být mírně bolestivý. Během aplikace léků můžete cítit 
tlakovou bolest podél páteře a dolních končetin. Po provedení kaudální blokády budete 
vleže na zádech sledován v Ambulanci bolesti ještě další 2 hodiny a budou Vám 
monitorovány životní funkce. Můžete cítit teplo v zádech a v dolních končetinách, 
výjimečně pocit mravenčení a slabosti v dolních končetinách. 

Jaké jsou možné komplikace a rizika: 
Zřídka dochází k mírnému snížení krevního tlaku a krátkodobým problémům s močením 
(pocit obtížného vymočení nebo samovolný únik moči). Část pacientů popisuje 
několikadenní bolesti v místě vpichu v oblasti kostrče. Nežádoucí účinky spojené s látkami 
aplikovanými do epidurálního prostoru jsou nejčastěji mírné točení hlavy, svědění na kůži, 
mírný pokles krevního tlaku a pulzu. 

Jaký je režim pacienta po provedení výkonu: 
Po zákroku není vhodné řídit motorové vozidlo, zpět domů budete propuštěni jen 
s doprovodem druhé osoby. Doporučený je klidový režim v den výkonu. 

Pacient (štítek) 
  
Jméno a příjmení:  

 

 Rodné číslo:   Bydliště: 

 
Zákonný zástupce  

 Jméno a příjmení:  Datum narození:   
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Jaké jsou možné alternativy výkonu: 
Alternativou je epidurální obstřik, farmakoterapie, infuzní analgetická terapie. 

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 
      

 


