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Dekomprese středového nervu v karpálním tunelu 

Vážená paní, vážený pane,  
v předkládaném formuláři si přečtete informace o dekompresi středového nervu 
v karpálním tunelu.  
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 dekomprese středového nervu v karpálním tunelu:  
Dekomprese středového nervu v karpálním tunelu je zákrok, který řeší útlak středového 
nervu ruky v oblasti zápěstí. Zde se nachází karpální tunel, který je ohraničen z přední 
strany příčným karpálním vazem a ze zadní strany zápěstími kůstkami. Tunelem prochází 
šlachy ohýbačů prstů a palce, spolu s nimi středový nerv (nervus medianus). 

Jaký je důvod (indikace) tohoto výkonu: 
Důvodem dekomprese středového nervu v karpálním tunelu je útlak nervu zbytnělými 
okolními strukturami. Onemocnění postihuje častěji ženy, které mají v mnoha případech 
užší karpální tunel. V období hormonálních změn dochází k otokům a změnám pružnosti 
tkání (např. v těhotenství, v období přechodu, vzácně při užívání hormonální 
antikoncepce). Často dochází k nepoměru mezi velikostí kanálu a jeho obsahem při práci – 
zejména stereotypní, kdy je ruka dlouhodobě přetěžována v nevhodné poloze (práce 
s nástroji, na PC nebo psacím stroji, švadleny aj.). Časté jsou noční potíže, snížení citlivosti 
palcové strany ruky, I.–IV. prstu, oslabení úchopu. Později může být prokazatelný úbytek 
svalové hmoty na palcové straně ruky. 

Jaký je režim pacienta před výkonem: 
Zákrok se provádí v místním znecitlivění, není proto třeba interní předoperační vyšetření 
a pacient nemusí být nalačno. Lékařem, který indikuje operační zákrok, bude určena 
eventuální změna medikace při užívání léků, které ovlivňují srážlivost krve. 

Jaký je postup při provádění výkonu: 
Operatér vpichem aplikuje látku k místnímu znecitlivění operované oblasti. Samotná 
operace spočívá v protětí karpálního vazu, a tím uvolnění tlaku na středový nerv. Po zašití 
rány nevstřebatelnými stehy se rána překryje krytím a zaváže elastickým obinadlem. Ruka 
se uloží do zvýšené polohy na šátek. 

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: 

 krvácení během nebo po operaci, kolapsový stav 

 alergická reakce na podání znecitlivující látky (Marcain, Mesocain) 

 infekce nebo rozpad rány, bolest operační rány, snížení citlivosti prstů 

Jaký je režim pacienta po provedení výkonu: 
Po odeznění účinku místního znecitlivění se mohou užít běžná analgetika (Novalgin, 
Brufen aj.). Rána je převázána druhý den po operaci, stehy se pak odstraní za 7–10 dnů. 
Ambulantní rehabilitaci a zátěž ruky doporučujeme za 3–4 týdny po operaci, v této době je 
také vhodná pracovní neschopnost. 

Jaké jsou možné alternativy výkonu: 
Alternativou operačního řešení je analgetizace (podávání léků tlumících bolest), 
rehabilitace a injekční aplikace kortikosteroidů v kombinaci s místními znecitlivujícími 
látkami do karpálního tunelu. Tato léčba však většinou přináší jen krátkodobý efekt 
s dočasnou úlevou. Opakované injekční aplikace kortikosteroidů mohou být navíc spojeny 
s pozdními komplikacemi, např. prasknutí okolních šlach bez většího násilí.  
Pokud se neprovede operace v optimální době od vzniku potíží, může být nerv útlakem 
postižen natolik, že ani operace již nezajistí jeho úplnou regeneraci, a tím také úplný ústup 
potíží. 

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  


