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AC LUXACE

Příloha č.1    POUČENÍ O ZDRAVOTNÍM VÝKONU
POZNÁMKY LÉKAŘE█

CÍL LÉČENÍ
obnovení postavení klíční kosti ve vztahu k lopatce a obnovení shody kloubních ploch akromioklavikulárního 
skloubení
zhojení poraněných vazů fi xujících klíční kost ve správném postavení
obnovení funkce končetiny

Diagnózou akromioklavikulární luxace označujeme stav vykloubení zevního konce klíční kosti ze spojení s nadpaž-
kem lopatky. Jedná se o poranění kloubního pouzdra a vazů, jejichž rozsah určuje tíži poranění od podvrtnutí 
až po úplné vykloubení zevního konce klíčku s přerušením všech vazů, které fi xují klíční kost k lopatce. Pohyb 
v takto poraněném kloubu vyvolává bolest a končetinu proto nelze plně zatěžovat. Lehčí stupně poranění, tj. 
podvrtnutí a částečné přerušení vazů lze léčit konzervativně klidem, nejtěžší stupeň s úplným přerušením všech 
vazů vyžaduje operační léčbu k dosažení dobré funkce končetiny a minimalizaci následků úrazu.
Léčebné výkony pro akromioklavikulární luxaci spočívají v operačním rekonstrukci vazivového aparátu a v dočas-
ném znehybnění skloubení mezí klíční kostí a lopatkou pomocí kovových imlantátů.

VLASTNÍ POPIS VÝKONU
Napravení postavení klíční kosti = repozice klíční kosti do postavení, které obnovuje tvar AC skloubení a dovo-
luje zhojení vazivových struktur. Používáme v zásadě jediný způsob napravení AC luxace – otevřenou repozici, 
tzn. že klíční kost je po chirurgickém obnažení manipulována rukou nebo nástrojem pod přímou kontrolou 
zraku. Principem operace je znehybnění klíční kosti pomocí implantátu, který je uložen uvnitř kosti-v dřeňové 
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Vážený paciente, vážená pacientko,

rozhodl (a) jste se podrobit chirurgickému zákroku. Před touto operací budete ošetřujícím lékařem podrobně 
informován (a) o povaze a způsobu provedení operace a o možných pooperačních komplikací a následcích. Tento 
materiál by Vám měl podat základní informaci o plánované operaci.



dutině či na povrchu kosti, pod vrstvou měkkých tkáni. Dostačného přístupu k uložení použitého implantátu je 
dosaženo rozříznutím kůže a podkoží a obnažení acromioklavikulárního skloubení a přilehlé částí klíční kosti. 
Součástí vlastní osteosyntézy je vždy sešití-sutura vazivových struktur mezi klíční kostí a výběžkem lopatky. Ke 
dlahové osteosyntéze se používá modifi kovaná tzv. „hákovitá dlaha“, která je po otevřené repozici fi xována ke 
klíční kosti 3-4 šrouby a zároveň zaháknuta pod výběžek lopatky – acromion, který tvoří součást acromioklavi-
kulárního skloubení. K nitrodřeňové osteosyntéze se používá nejčastěji tahová cerkláž. Součástí tahové cerkláže 
jsou 2 Kirschnerovy dráty a klička vázacího drátu. Oba K-dráty jsou zaváděny po otevřené repozici z výběžku 
lopatky - acromia ze zevní strany přes AC skloubení do klíční kosti. Klička vázacího drátu je zavedena přes otvor 
vyvrtaný v klíční kosti a obkružuje oba K dráty ve tvaru osmičky. Její funkcí je zvýšení pevnosti osteosyntézy. 
Oba implantáty slouží k udržení repozice – tedy správného postavení klíční kosti po dobu nezbytnou ke zhojení 
vazivových struktur. Obvyklou součástí operační léčby je odstranění implantátu po době nezbytné ke zhojení AC 
luxace. Implantát, který je uložen nitrokloubně může časem přispívat ke vzniku nežádoucích artrotických změn 
a vadit při pohybu kloubu. Operace je prováděna v celkovém případně svodném znecitlivění. Ránu je třeba ve 
většině případů zajistit zevní drenáží proti nahromadění krve. 
Po operaci je operovaná končetina uložena do zvýšené polohy a případně znehybněna ortézou. Jsou podávány léky 
ke snížení rizika vzniku žilní trombózy podle příslušného protokolu (viz protokol prevence hluboké žilní trombózy). 
Rehabilitace začíná první pooperační den pod vedením fyzioterapeuta a její speciální část je zaměřena na procvičo-
vání operované části pohybového aparátu formou pasivního polohování a procvičování rozsahu kloubních pohybů, 
posilováním svalů s postupných přechodem na cvičení aktivní. Bližší viz Informace o úrazové zdravotní péči. 
Doléčování probíhá formou pravidelných ambulantních kontrolních vyšetření, většinou v jednoměsíčních odstu-
pech. Pacient je instruován o tom, jak může zvyšovat zatížení operované končetiny a o dalších potřebných opat-
řeních. Zhojení s plnou zátěží operované končetiny je zpravidla možné za 6-8 týdnů od operace. 

KOMPLIKACE 

CELKOVÉ
pooperační teploty, jsou způsobeny zejména vstřebáváním krevního výronu vzniklého během úrazu nebo 
operace

MÍSTNÍ
a. časné

peroperační (vzniklé během operačního výkonu)
• poranění velkých cév v místě zlomeniny nebo operačního zákroku
• poranění nervů v místě zlomeniny nebo operačního zákroku pooperační
• hojení rány – serom, hematom, 
• infekce – povrchová, hluboká

b. pozdní
• selhání OS - jedná se o vytržení nebo zlomení implantátu
• migrace K drátů – jedná se o uvolnění Kdrátů a jejích následné vycestování s nebezpečím možného poranění 

okolních struktur
• impigement syndrom – obtíže vyplývající z tlaku implantátu na okolní tkáně ve stísněném prostoru
• artroza AC skloubení – jedná se o degenerativní postižení kloubu, které je dáno vlastním úrazovým poraně-

ním kloubu a následně transartikálním – nitrokloubním uložením implantátu 

PROGNÓZA
Pravděpodobnost úspěchu navrženého způsobu léčby závisí zejména na pokročilosti existujícího artrotického 
postižení, zejména na rozsahu destrukce kloubní chrupavky a dále na stupni prořídnutí kostí, které vzrůstá s dobou 
nezatěžování končetiny a s přibývajícím věkem. 

POUČENÍ, ZDA MÁ ZDRAVOTNÍ VÝKON NĚJAKÉ ALTERNATIVY A ZDA MÁ PACIENT 
MOŽNOST ZVOLIT SI JEDNU Z ALTERNATIV:
Alternativou operační léčby je jedině konzervativní postup, který spočívá ve znehybnění poraněné končetiny 
v ramenní bandáži na dobu 4-6 týdnů do odeznění bolesti a v následné rehabilitaci. Výsledkem bývá dobrá 
funkce končetiny s kosmetickým defektem, pod kůží vyčnívajícím zevním koncem klíční kosti.
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ÚDAJE O PŘÍPADNÉM MOŽNÉM OMEZENÍ V OBVYKLÉM ZPŮSOBU ŽIVOTA 
A V PRACOVNÍ SCHOPNOSTI, PŘÍPADNÉ ZMĚNY ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI: 
Po operaci strávíte určitý čas v nemocnici. Délka pobytu bude záviset na hojení ložiska, což je individuální a nelze 
předem odhadnout, jak dlouhý pobyt v nemocnici bude. Nebude-li další chirurgické péče třeba, budete pro-
puštěn/a do domácího léčení, v případě nutnosti delšího ústavního doléčení budete přeloženi na lůžka následné 
péče do některého ze zařízení, které bude nejblíže Vašemu trvalému bydlišti.

ÚDAJE O LÉČEBNÉM REŽIMU A PREVENTIVNÍCH OPATŘENÍCH (EDUKACE), O PRO-
VEDENÍ KONTROLNÍCH ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ: 
Léčebný režim v nemocnici stanovuje ošetřující lékař ve spolupráci s vedoucím lékařem nebo primářem oddělení, 
dále se na rozhodovacím procesu podílí rehabilitační sestra a ošetřující sesterský personál, event. ještě odborníci 
z jiných oborů (tzv. konsiliáři), kteří bývají občas přizváni k lůžku pacienta. Týká se dietních opatření, pohybo-
vého režimu a rehabilitace. Při ukončení hospitalizace budete vybaveni předběžnou propouštěcí zprávou, která 
bude obsahovat pokyny a doporučení, jak se během doléčení chovat, které léky užívat a kdy chodit na kontroly 
nebo k převazům. Budete také vybaveni léky na dobu nezbytně nutnou k překlenutí časového intervalu, než 
navštívíte svého praktického lékaře. Tuto zprávu si před opuštěním nemocnice prostudujte a dotazy předneste 
svému ošetřujícímu lékaři.
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Seznámil(a) jsem se s poučením o zdravotním výkonu.

Datum     Podpis pacienta
      (zákonného zástupce)


