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Biopsie, drenáže, punkce a zavedení lokalizačního 
drátku 

Vážená paní, vážený pane, vážení rodiče,  
v předkládaném formuláři si přečtete informace o biopsii, drenáži, punkci a zavedení 
lokalizačního drátku. 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 biopsie, drenáže, punkce a zavedení lokalizačního drátku: 
Biopsie, drenáže, punkce a zavedení lokalizačního drátku jsou tzv. intervenční vyšetření, kdy 
lékař – radiolog zavádí vpichem přes kůži nemocného tenkou jehlu k vyšetřovanému místu 
pod kontrolou radiologické zobrazovací metody – ultrazvukem, CT (počítačovou tomografií) 
nebo rentgenem. 

Jaký je důvod (indikace) tohoto výkonu: 

Biopsie: odběr vzorku tkáně k histologickému zhodnocení 

Drenáž: zavedení vnější odvodné cévky pro odstranění tekutiny či jiného 
tekutého obsahu z některého orgánu nebo dutiny tělní 

Punkce: odběr tekutiny k cytologickému zhodnocení 
Zavedení 
lokalizačního drátku: 

zavedení drátku k zjištěnému lokálnímu nálezu či ložisku, které 
vyžaduje operační řešení 

Jaký je režim pacienta před výkonem: 
Tyto výkony se provádějí během hospitalizace, některé také ambulantně. K vyšetření 
přicházíte nalačno. Zvláštní pozornost vyžadují pacienti užívající léky ovlivňující srážlivost 
krve, kteří by měli tyto léky na 2–3 dny před výkonem vysadit, pokud to umožňuje jejich 
zdravotní stav. Vždy však po konzultaci s ošetřujícím lékařem. 

Jaký je postup při provádění výkonu: 

Biopsie, 
punkce: 

Po místním znecitlivění místa odběru je tenká jehla zavedena přes kůži k místu 
vhodnému odběru. Používaná jehla je jen o něco málo silnější než běžná injekční jehla. 

Drenáž: 

Po místním znecitlivění je jehla zavedena do příslušné dutiny s tekutinovým obsahem a 
po vodiči (tenký drátek) je navléknut drén, který je zaveden do dutiny, obvykle je 
upevněn na kůži několika stehy. Na drén je následně připojen igelitový sáček nebo 
nádobka z umělé hmoty, kam tekutina samovolně odtéká. Kontrola umístění jehly se 
provádí pomocí ultrazvukového přístroje nebo CT přístroje. 

Zavedení 
lokalizačního 
drátku: 

Výkon se provádí ráno před operací. Výkon provádíme jedním vpichem bez místního 
znecitlivění. 

Pacient (štítek) 
  
Jméno a příjmení:  

 

 Rodné číslo:   Bydliště: 

 
Zákonný zástupce  

 Jméno a příjmení:  Datum narození:   
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Abychom snížili riziko komplikací a především alergických reakcí  
na minimum, zodpovězte, prosím, následující otázky: (*odpověď zakroužkujte) 

Máte alergii na: léky, léky na místní umrtvení? Pokud ano, uveďte: Ano* Ne* 

 náplasti? Ano* Ne* 

 jod a jodové preparáty? Ano* Ne* 

Máte zvýšený sklon ke krvácení nebo naopak ke srážení krve? Ano* Ne* 

Jaké jsou možné komplikace a rizika: 
Menší podlitina v místě odběru je běžná. Zcela ojediněle může dojít k zánětu, většímu 
hematomu (krevní podlitině), k protrhnutí některého ze sousedních orgánů (plíce – kolaps) 
nebo k alergické reakci na dezinfekční a znecitlivující látky. 

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: 
Klidový režim, omezení lokálního přetěžování. 

Jaké jsou možné alternativy výkonu: 
Chirurgické odstranění tekutinové kolekce či odběr vzorku z podezřelé tkáně v celkové 
anestezii.  

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 

__________________________________     ___________________________________ 
Jméno a podpis vyšetřujícího lékaře   Jméno a podpis vyšetřujícího radiologického asistenta  

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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