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Implantace kardioverteru – defibrilátoru (ICD) 

 

Vážená paní, vážený pane,  
Po vyhodnocení všech informací o Vašem zdravotním stavu   indikujeme u Vás implantaci 
kardioverteru – defibrilátoru (ICD). 

V předkládaném formuláři si přečtete informace o implantaci ICD. 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 kardioverter – defibrilátor a k čemu se používá? 
Kardioverter-defibrilátor je přístroj sloužící ke zrušení rychlých, život ohrožujících  
srdečních arytmii, či k léčbě srdečního selhávání. Pokud se objeví rychlá srdeční akce 
(komorová tachykardie/komorový flutter)  a srdce tak není schopno přečerpávat krev, 
k ukončení arytmie použije přístroj salvu (řadu) elektrických impulzů. V případě fibrilace 
komor, kdy v důsledku chaotické elektrické aktivity srdce nedochází ke kontrakci (stažení) 
komor, což je fakticky srdeční zástava, vydá přístroj elektrický výboj, po němž dochází 
k obnově srdečního činnosti.  V případě srdečního selhání a poruchy synchronizace, jsou-li 
splněna kriteria i pro resynchronizační terapii, implantujeme ICD s možnosti 
biventrikulární  stimulace (BiVICD) – stimulace komor ze dvou míst současně. 

Jaký je režim pacienta před výkonem: 
Pacient 4 hodiny před výkonem lační. Mohou se podat léky tlumící bolest v injekční formě, 
provede se místní znecitlivění operačního pole, případně se injekčně podají  antibiotika 
k prevenci případné  infekce. 

Jaký je postup při provádění výkonu: 
Po desinfekci a místním znecitlivění operačního pole se v oblasti pod klíční kostí (zpravidla 
vlevo) provede řez asi 7cm dlouhý, vytvoří se kapsa (dutina) pro kardioverter-defibrilátor 
do podkoží nad prsním svalem. Punkční technikou se  zavedou stimulační elektrody (podle 
potřeby 1-3 elektrody) cestou velké podklíčkové žíly do dutin pravého srdce, event. při 
resynchronizační terapii se elektroda vede cestou velké srdeční žíly na boční stěnu levé 
komory. Po optimálním uložení elektrod v srdci, se tyto upevní v oblasti pod klíčkem a 
napojí se na přístroj ICD/BiVICD, který se následně vloží do připraveného podkožního 
prostoru. Rána se zašije, desinfikuje a kryje obvazem. 
 

Pacient (štítek) 
  
Jméno a příjmení: 

 

 Rodné číslo:   Bydliště: 

 
Zákonný zástupce  

 Jméno a příjmení:                                              Datum narození:     
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Jaké jsou možné komplikace a rizika: 
Všechny lékařské zákroky jsou spojeny s určitou mírou rizika. Nikdy nelze s jistotou zaručit 
nekomplikovaný průběh. Nejinak je tomu u implantace ICD, nicméně eventuální 
komplikace jsou vzácné a léčitelné. 
      

V období krátce po implantaci se může přechodně vyskytnout zarudnutí a otok kůže v okolí 
rány, nevelký otok horní končetiny, v malém procentu hematom (krvácení do okolí rány) 
v místě punkce cévy, nebo v kapse kardioverteru-defibrilátoru. Ojediněle se vyskytuje 
pneumothorax (proniknutí vzduchu do pohrudniční dutiny), nebo hemothorax (proniknutí 
krve do pohrudniční dutiny), vzácně srdeční tamponáda (proniknutí krve do osrdečníku), 
výjimečně zánět v oblasti kardiostimulátoru/ICD nebo zánět v místě elektrodového 
systému s nutností jejich odstranění. Vzácně může dojít k poranění velkých cév, srdečního 
svalu nebo chlopenního aparátu. Případné poruchy srdečního rytmu v průběhu výkonu 
bývají relativně snadno řešitelné. Smrtelné komplikace při možném mechanickém 
poškození srdce či nezvládnutelné arytmii jsou zcela raritní. 
V pozdějším období po zákroku může dojít k poruše funkce stimulátoru, a to buď ze 
zevních příčin (například rušení stimulace elektrickými spotřebiči) nebo z příčin vnitřních 
(např. porucha stimulátoru nebo stimulační elektrody. Mohou se vyskytnout i neadekvátní 
výboje – nesprávně vyhodnocena situace přístrojem, která vede k elektrickému výboji. 
Výše uvedená rizika jsou vzácná a přínos implantace kardioverteru-defibrilátoru tato 
rizika výrazně převažuje. 

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: 
Vyskytne -li se mírná bolest v oblasti rány, tlumí se tabletovými léky proti bolesti případně 
injekcí. Pokud jsou implantovány nové elektrody, není vhodné nejméně 4-6 týdnů zvedat 
loket na straně implantace nad úroveň ramene pro dobré vyhojení a stabilizaci elektrod. 
Vytažení stehů provede do 10 dní po implantaci zdravotní sestra, první kontrola 
kardioverteru-defibrilátoru lékařem je přibližně po měsíci. Další kontroly v intervalech ½ 
roku jsou nezbytné pro ověření správné funkce kardioverteru-defibrilátoru, jeho 
součinnosti s vlastním pacientovým srdečním rytmem a pro včasný záchyt vyčerpávání 
baterie přístroje. 

Jaké jsou možné alternativy výkonu: 
V současné době neexistuje dostatečně bezpečná a efektivní alternativa výkonu. 
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Zodpovězte níže položené otázky: 
 

1. Máte sklon ke krvácení již při malých poraněních nebo po vytržení zubu, event. vznikají Vám       
snadno na kůži krevní podlitiny?                              

ANO NE 

2.Trpíte alergii - sennou rýmou, astmatem, přecitlivělostí na potraviny, léky, náplasti, látky 
k místnímu  znecitlivění, kontrastní látky?                                                                   

ANO NE 

3. Trpíte chronickým  onemocněním (např. zelený zákal, epilepsie, cukrovka, porucha štítné 
žlázy, chron. infekčí choroby jako žloutenka)? 

    Jestliže ano, kterým?                                                                                             
ANO NE 

4. Jste těhotná?                                                                                                                                                ANO NE 

 
 
Prohlašuji, že mi byl náležitě objasněn důvod, předpokládaný prospěch, způsob 
provedení, následky i 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 
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