
Ošetřující lékař: 

Jméno pacienta: 

Datum narození: 

Chirurgická klinika
Fakultní nemocnice
Hradec Králové

Aplikace 
GASTRICKÉ BANDÁŽE

Vážený paciente, vážená pacientko,
rozhodl/a jste se podstoupit operační zákrok, při němž vám bude kolem dolní části jícnu upevněna stavitelná 
manžeta (gastrická bandáž-GB) regulující příjem potravy. Před touto operací budete ošetřujícím lékařem infor-
mován/a o povaze výkonu, možnostech operačního postupu, možných rizicích a komplikacích. Tento materiál 
by Vám měl podat základní informaci o zavedení manžety a měl by být vodítkem k Vašemu rozhovoru s ošet-
řujícím lékařem.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O OBEZITĚ A MOŽNOSTECH LÉČBY
Obezita je v současné době světovou zdravotnickou organizací považována za nemoc, která zhoršuje řadu 
dalších onemocnění jako jsou vysoký tlak, cukrovka, artróza nosných kloubů. Upevnění manžety na dolní 
část jícnu je jednou z chirurgických možností léčby obezity. Tyto výkony se provádí u pacientů, kteří splňují 
podmínky stanovené mezinárodní obezitologickou společností tj. jejichž body mass index - B.M.I. (hmotnost 
v kg/výška v m2) přesahuje 35. Výkon, který jste se rozhodl/a podstoupit je ze všech chirurgických výkonů 
prováděných pro obezitu nejméně zatěžující Váš organismus, neodstraňuje se při něm ani neobchází žádná 
část zažívacího systému. Podmínkou naložení GB je vyšetření a léčba obezitologem a vyšetření psychologem. 
Jejich doporučení k chirurgickému zákroku je pak zásadní podmínkou. O vhodnosti typu výkonu a způsobu 
jeho provedení pak rozhoduje chirurg. Převážná většina naložení GB je prováděna laparoskopicky, t.j. cel-
kem 5 nevelkými vpichy. Laparoskopická aplikace není možná u těch pacientů, kteří byli již dříve operováni 
otevřeně v horní části dutiny břišní a tam, kde uspávající lékař (anesteziolog) pro velké riziko tento výkon 
odmítne.

ANESTEZIE
Aplikace GB je prováděna zásadně v celkové anestezii (pacient „spí“). Před celkovou anestezií nesmíte 6 hodin 
přijímat žádné tekutiny a potravu. Před operací vám bude provedeno oholení horní části břicha (tzv. operačního 
pole). Jak užít dlouhodobě užívané léky před operací vám sdělí ošetřující lékař.
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PRŮBĚH OPERACE
Vlastní operace se provádí na operačním sále. Po ulehnutí na operační stůl Vám bude aplikována celková anestezie, 
léčivo bude aplikována do žíly na horní končetině, po několika vteřinách klidně a postupně ztratíte vědomí. Násled-
ně operační tým natře operační pole dezinfekční látkou a začne operační výkon, který trvá většinou 60-180 minut. 
Laparoskopický výkon vyžaduje naplnění dutiny břišní oxidem uhličitým tak, aby se jednotlivé struktury od sebe 
oddálily a vznikl prostor pro operování. Naplnění dutiny břišní se provádí z malého vpichu pod levým žeberním 
obloukem speciální jehlou, která minimalizuje riziko poranění orgánů dutiny břišní. Následně se zavede z 1 cm 
dlouhého řezu asi 12 cm nad pupkem laparoskop (kamera) a poté pod levým žeberním obloukem jeden a pod 
pravým žeberním obloukem 2 nástroje. Anesteziolog vám zavede ústy žaludeční sondu (trubici do žaludku), kterou 
ještě během Vašeho pobytu na operačním sále odstraní. Tato slouží ke zviditelnění dolní části jícnu tak, abychom 
jej při vlastní operaci neporanili. Postupně za dolní částí jícnu vytvoříme prostor, kterým protáhneme plnitelnou 
manžetu a na přední straně jícnu ji uzavřeme. Manžeta je spojena hadičkou se speciální komůrkou, kterou Vám 
umístíme většinou na levá dolní žebra a která slouží k plnění manžety tak, aby byla zajištěna optimální rychlost 
snižování nadváhy. Po kontrole umístěné manžety vypustíme z dutiny břišní oxid uhličitý a drobné ranky zašijeme.

POOPERAČNÍ PRŮBĚH
Ve většině případů budete po operaci krátkodobě umístěn/a na dospávací jednotce. V bezprostředních několika 
hodinách po operaci můžete mít bolesti v ranách, které jsou zcela přirozené a ošetřující personál je bude samo-
zřejmě tlumit léky proti bolesti. Nevolnost a zvracení jsou občasným nežádoucím účinkem anestezie a odezní 
většinou do 6-12 hodin po operaci. První pooperační den Vám provedeme rentgenovou kontrolu umístění GB 
tak, že spolknete nevelké množství vodné rentgen kontrastní látky a pokud bude vše v pořádku, dostanete první 
tekutou stravu a další den budete, pokud se budete cítit v pořádku, propuštěn/a. Stehy jsou odstraňovány větši-
nou za 7-10 dnů po operaci, první kontrola k dofouknutí manžety je za 4-6 týdnů po operaci a provádí se pod 
rentgenovu kontrolou, při níž sledujeme, jak je průchod potravy jícnem omezen.

KOMPLIKACE
U každého chirurgického zákroku může dojít k různým komplikacím v jeho průběhu či po něm. Některé kom-
plikace jsou častější, některé naopak vzácné. Na většinu z nich mají vliv anatomické podmínky dolní části jícnu 
a celkový stav pacienta. Nejčastější jsou:
Poranění stěny jícnu nebo žaludku – vyžaduje většinou převedení na otevřený výkon.
Poranění jater – není většinou závažné, ošetří se laparoskopicky
Poranění sleziny – je poměrně vzácné, většinou není potřeba ošetření, občas je nutné převedení na otevřený 
výkon s nutností odstranit slezinu.
Poranění srdečnice – tepna vedoucí od srdce do pánve – vzácná komplikace vyžadující otevřený výkon se zaši-
tím poranění.
Teplota – je v prvních hodinách po výkonu reakcí organizmu na tento výkon, odezní samovolně do 12-24 hodin 
Trombóza hlubokých žil – může nastat po jakémkoliv chirurgickém zákroku. Riziko zvyšuje obezita, nehybnost 
na lůžku, odvodnění, užívání hormonální antikoncepce. Prevencí je včasné vstávání z lůžka, rehabilitace, pohyb 
dolních končetin, elastické punčochy. Riziko lze zmenšit (u GB je toto standardně prováděno) podáváním nízko-
molekulárních heparinových preparátů (léky snižující krevní srážlivost).
Plicní komplikace – zvýšené riziko u osob s dříve přítomným onemocněním plic.
Infekce kolem komůrky – komplikace vzácná, ale závažná, vyžadující odstranění komůrky a po vyhojení infekce 
její umístění na Vaši pravou stranu.
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Seznámil(a) jsem se s poučením o zdravotním výkonu.

Datum     Podpis pacienta
      (zákonného zástupce)


