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Zavedení permanentní centrální kanyly 
pro hemodialyzační přístup 

Vážená paní, vážený pane,  
v předkládaném formuláři si přečtete informace o zavedení permanentní centrální kanyly 
pro hemodialyzační přístup. 
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 zavedení permanentní centrální kanyly pro hemodialyzační přístup: 
Jde o výkon, při němž zjednáváme přístup do centrálního žilního řečiště k zajištění přístupu 
pro hemodialýzu. 

Jaký je důvod (indikace) tohoto výkonu: 
Důvodem zavedení permanentní centrální kanyly je zajištění centrálního žilního přístupu 
k účelu hemodialýzy u pacienta, u kterého není možno tento přístup zajistit jinak (našitím 
arteriovenózní spojky), nebo u pacienta, u kterého je našití této spojky kontraindikováno (např. 
těžkým kardiálním postižením), nebo u pacienta do doby vyšití spojky a rozvinutí žíly vhodné 
k hemodialýze. 

Jaký je režim pacienta před výkonem: 
Výkon je proveden v lokální anestezii, nevyžaduje žádnou speciální přípravu. 

Jaký je postup při provádění výkonu: 
Pacient leží vodorovně na zádech, pyžamo či šaty z horní poloviny těla se musí sundat. Místo, 
kde se bude kanyla zavádět, je důkladně očištěné, vydesinfikované a zarouškované. Po místním 
znecitlivění se pod ultrazvukovou kontrolou provede punkce žíly a přes vodič se zavede speciální 
kanyla, která je vyvedena z těla na povrch mimo místo původního vpichu. Poloha konců kanyly 
se pod RTG kontrolou upraví do optimální pozice. V místě původního vpichu se kůže zašije 
a toto místo není místem vyvedení kanyly na povrch těla. Kanyla se fixuje ke kůži dvěma stehy. 
Sestra místo očistí a přelepí speciální náplastí. 
  

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? Pokud ano, uveďte: Ano* Ne* 

 prach, pyly, zvířata? Ano* Ne* 

 jod a jodové preparáty? Ano* Ne* 

Jste těhotná? Ano* Ne* 

Onemocnění štítné žlázy? Ano* Ne* 

Máte závažné onemocnění srdce, cév, ledvin, cukrovku? Ano* Ne* 

Trpíte astmatem, sennou rýmou, přecitlivělostí vůči potravinám, 
lékům, náplastem, lékům na místní umrtvení, kontrastní látku? 

Ano* Ne* 

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

Jaké jsou možné komplikace a rizika: 

 pneumotorax – proniknutí vzduchu do pohrudniční dutiny – projeví se zhoršením dýchání 

 krvácení – projeví se vznikem modřiny (hematomu) či zatvrdliny (rezistence) 

 vznik infekce tunelu – projeví se zarudnutím pokožky okolo kanyly, vzestupem tělesné 
teploty (časná infekce a infekce tunelu) 

 vznik infekce konce kanyly – pozdní komplikace – horečka, hubnutí, vyžaduje většinou 
extrakci kanyly a léčbu antibiotiky 

 vzduchová plicní embolie – projeví se zhoršením dýchání a poklesem tlaku krve 

 perforace žíly – projeví se vnitřním krvácením s poklesem tlaku krve, celkovou slabostí 

Jaký je režim pacienta po provedení výkonu: 
Pacient po výkonu dodržuje klidový režim 3 hodiny. Místo vpichu i tunelizace se sleduje. Nutná 
hospitalizace do druhého dne. 

Jaké jsou možné alternativy výkonu: 
Pokud je indikován jako poslední možnost přístupu pro hemodialýzu při selhání ostatních 
možností, nemá tento výkon alternativu. Při indikaci k překlenutí do doby rozvinutí tepenné – 
žilní spojky je alternativou dočasná kanyla – tato alternativa je spojena s vyšším rizikem 
infekčních komplikací.  
Při neléčení v důsledku nemožnosti léčby selhání ledvin hrozí pacientovi smrt. 

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. 
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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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