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Urodynamické vyšetření 

 

Vážený pane, vážená paní, vážení rodiče,  
v předkládaném formuláři si přečtete informace o urodynamickém vyšetření.  
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 urodynamické vyšetření: 
Jedná se o vyšetření, které slouží ke zhodnocení funkce dolních močových cest, k objasnění 
příčin poruch Vašeho močení.  

Jaký je důvod (indikace) tohoto výkonu: 
Toto vyšetření přispěje k ozřejmění povahy funkčních poruch dolních močových cest. 
Omezení po vyšetření je minimální. 

Jaký je režim pacienta před výkonem: 
K plánovanému výkonu na urologickou ambulanci přijdete po objednání. Přineste si 
zprávu ošetřujícího lékaře. Snažte se dostavit s naplněným močovým měchýřem, pokud 
to nebude možné, přineste si s sebou tekutiny.  

Jaký je postup při provádění výkonu: 
Princip metody spočívá ve změření proudu moči při močení a v měření tlaku v močovém 
měchýři při jeho plnění. Měření proudu moči vyhodnotí počítač, poté je Vám do močového 
měchýře zavedena tenká hadička, kterou je měchýř postupně plněn, a zároveň jsou měřeny 
tlaky v močovém měchýři. Po ukončení vyšetření je hadička z měchýře odstraněna.  
Výkon Vám bude proveden na endoskopickém sále urologické ambulance. Zde si odložíte 
svršky od pasu dolů včetně spodního prádla, sestra Vám zajistí intimitu. Vyšetření je 
rozděleno do dvou fází. V první fázi se vymočíte do nádoby k tomu určené. Druhá fáze 
spočívá v tom, že se položíte na lehátko. U žen sestra zavede do močového měchýře 
a do konečníku tenký katetr. U mužů totéž provede lékař. 
Sestra napojí katetry na urodynamický přístroj, pomocí kterého Vám bude naplňován 
močový měchýř. Přístroj Vám změří následné tlaky a kapacitu močového měchýře. 
Po ukončení vyšetření Vám budou katetry odstraněny a Vy se vymočíte. 
Po výkonu se může vyskytnout příměs krve v moči, nucení na močení. Tyto potíže by měly 
odeznít během několika dnů. Při přetrvávání potíži vyhledejte urologickou ambulanci nebo 

Pacient (štítek) 
  
Jméno a příjmení: 

 

 Rodné číslo:   Bydliště: 

 
Zákonný zástupce  

 Jméno a příjmení:  Datum narození:   
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urologickou pohotovost. Po provedeném výkonu obdržíte zprávu a informace o dalším 
postupu. Celý výkon trvá přibližně 30 minut. 

Jaké jsou možné komplikace a rizika: 
Komplikace po výkonu jsou vzácné, ale může se vyskytnout příměs krve v moči, častější 
nucení k močení, výjimečně zástava močení. Potíže v krátké době odezní, při jejich 
přetrvávání navštivte svého urologa. 

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 
      

 


