
Ošetřující lékař: 

Jméno pacienta: 

Datum narození: 

Chirurgická klinika
Fakultní nemocnice
Hradec Králové

Vážený paciente, vážená pacientko, 

byl/a jste indikován/a k vytvoření spojky mezi tepnou a žílou za účelem použití hemodialýzy (umělé ledviny). 
Před tímto zákrokem budete ošetřujícím lékařem informován/a 
o zamýšleném výkonu, možnostech operačního postupu, možných komplikacích, rizicích a event. následcích. 
Tento materiál by Vám měl podat základní informace o tomto plánovaném zákroku.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PRINCIPU OPERACE
Při této cévní operaci se spojí tepna se žílou, většinou na předloktí. Jde o ambulantní zákrok prováděný v místním 
znecitlivění nebo v tzv. nervovém bloku, kdy se na krátkou dobu znecitliví celá končetina. Výjimečně je zapotřebí 
celkové anestezie. V takovém případě musí být pacient na nezbytnou dobu hospitalizován. 
Napojením žíly na tepnu dojde ke zvýšení průtoku krve žilou a žilní stěna zmohutní (minimální doba trvání 6 týdnů). 
Během této doby je píštěl (žíla) pod kůží dobře patrná a pohmatem je cítit vír. Opakovaným napichováním se kůže nad 
píštělí stává méně citlivou, a tak napojování na dialýzu není i přes velký průměr používaných jehel tak bolestivé.

PŘEDOPERAČNÍ PŘÍPRAVA
Ambulantní výkon nevyžaduje pro pacienta speciální přípravu. Můžete jíst a pít. Pro pacienty s cukrovkou je to 
přímo nutnost, která nesmí být opomenuta. Před výkonem je nutné lékaře upozornit na veškeré alergie (zejména 
desinfekčních prostředků, léků, náplastí). 

PRŮBĚH OPERACE
Výkon se provádí na zákrokovém sále. Pacient leží v poloze na zádech. Po desinfekci operačního pole (zpravidla 
předloktí) je tato část těla zarouškována. Při podání místního znecitlivění budete cítit píchnutí a tlak v daném 
místě. Budete částečně cítit doteky okolo tohoto místa. Nebudete však cítit bolest. Po výkonu asi do hodiny půso-
bení anestetika vymizí. Proto je vhodné po výkonu užít analgetikum. Kvůli tomu, aby nedošlo k uzávěru píštěle 
je nutné užívat Anopyrin® jednu tabletu denně (100mg).
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VYTVOŘENÍ SPOJKY 
MEZI TEPNOU A ŽÍLOU 

za účelem použití hemodialýzy (tzv. umělé ledviny)

Příloha č.1    POUČENÍ O ZDRAVOTNÍM VÝKONU
POZNÁMKY LÉKAŘE█



POZNÁMKY LÉKAŘE█MOŽNÉ KOMPLIKACE
zúžení cévy nebo cévní protézy – stenóza;
uzávěr cévy, cévní protézy nebo katétru krevní sraženinou – trombóza;
infekce v místě fi stule, 
vakovité rozšíření části píštěle – aneurysma;
porucha prokrvení ruky v důsledku skutečnosti, že píštělí se odvádí velké množství krve zpět do žilního systé-
mu a do oblasti ruky se jí dostává méně;
zatížení srdce – vyskytuje se zřídka, a to v případě píštělí s velikým krevním průtokem na paži.

JAK SE TYTO KOMPLIKACE ŘEŠÍ?
Existují techniky, kterými lze opětovně rozšířit zúženou píštěl nebo protézu stejně, tak jako zprůchodnit jejich úpl-
né uzávěry. K tomuto účelu se používají speciální katétry, které se zavedou do příslušné cévy a mohou odstranit 
tromby nebo pomocí balonku roztáhnout zúžené místo na cévě. Tyto výkony většinou provádějí specializovaní 
rentgenologové. Pokud zákrok není úspěšný, nebo pokud se jedná o rozšíření cévy (aneuryzma) nebo vysoký 
krevní průtok píštělí či protézou, dají se tyto komplikace řešit cévní operací. Záněty se léčí antibiotiky, v některých 
případech je nutný i chirurgický zákrok, např. při odstranění infi kované cévní protézy. 
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Seznámil(a) jsem se s poučením o zdravotním výkonu.

Datum     Podpis pacienta
      (zákonného zástupce)


