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Péče o epidurální katetr 

 
Vážená paní, vážený pane,  
v předkládaném formuláři si přečtete informace o péči a o manipulaci s epidurálním 
katetrem a léčivy, které se do katetru aplikují.  
Celý postup Vám bude prakticky předveden a ještě před propuštěním domů si 
za přítomnosti ošetřujícího zdravotnického personálu vyzkoušíte aplikaci léků 
do epidurálního katetru sami. 
 
Postup při manipulaci s epidurálním katetrem: 

 Před aplikací si pečlivě umyjte ruce. 

 Připravte si všechny pomůcky k aplikaci (stříkačky, jehly a lahvičku s léky). 

 Řádně odezinfikujte gumový uzávěr lahvičky s léky a následně vstup do filtru. Vždy 
ponechejte dezinfekční roztok zaschnout. 

 Rozbalenou stříkačkou se nedotýkejte okolí, věnujte pozornost zachování sterility. 

 Léky si aplikujte do katetru mírným tlakem na píst injekční stříkačky. Nikdy ne násilím, 
membrány ve filtru by mohly popraskat a filtr znehodnotit. Na každou aplikaci použijte 
novou stříkačku. 

 Sprchujte se. Vyhněte se koupelím, saunám nebo bazénům. 

 Dostavte se vždy na pravidelnou kontrolu a převaz, nejméně 1x za týden nebo dle 
doporučení lékaře. 

 V případě potřeby převazu, zarudnutí výstupu katetru, obtékání či jiných komplikacích 
se dostavte do naší Ambulance pro léčbu bolesti nebo na ARO (oddělení Anesteziologie 
a resuscitace) Městské nemocnice Ostrava. 

 Pokud se objeví náhlé teploty, bolesti zad a hlavy nebo kožní alergická reakce na 
náplast, kontaktujte Ambulanci pro léčbu bolesti, případně svého praktického lékaře. 

 V případě jiných lékařských vyšetření a zákroků hlaste předem, že máte zavedený 
epidurální katetr. 

 Jakékoliv dotazy a nejasnosti konzultujte telefonicky na čísle: 
Ambulance bolesti: 59 619 3164, v případě akutních potíží o víkendech a svátcích 
na čísle: ARO (o víkendu a svátcích): 59 619 2484 

 
 
Datum:  

 
 
___________________________________    ___________________________________ 
Podpis pacienta nebo zákonného zástupce                  Razítko oddělení, jméno, příjmení a podpis zdravotnického        
       pracovníka, který vysvětlující pohovor provedl 

Pacient (štítek) 
  
Jméno a příjmení:  

 

 Rodné číslo:  
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