
 
ZZAAVVEEDDEENNÍÍ  AARRGGUUSS  SSLLIINNGG  PPRROO  MMUUŽŽSSKKOOUU  IINNKKOONNTTIINNEENNCCII  

 
Vážený pane,  

Urologickým vyšetřením Vám bylo zjištěno neudržení moče po operaci 
prostaty. Neudržení moče – inkontinence je způsobená oslabením svěrače 
močového měchýře. Inkontinence po operaci prostaty se často spontánně uprvuje. 
Pokud bez zlešení trvá více než rok je riziko, že již k dalšímu zlešení již nedojde. 
Cvičení pánevního dna není často již účinné a je na místě zvažovat operační řešení.  
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Popis operace: 
 

Operace se provádí celkové anestesii. Cílem operace je podpora síly svěrače 
pomocí speciální pásky. Ta se zavádí při operaci v celkové narkóze. Provádí se řez 
na perineu (hrázi – prostor mezi šourkem a konečníkem. Tam se vypreparuje 
močová trubice a kolem ní se zaveden speciální páska. Její konce se pak speciálním 
jehlami vyvedou za symfýzu. Při operaci se kontroluje cystoskopem močový měchýř, 
zda nedošlo k poškození stěny při zavádění této pásky.  
 
Alternativy výkonu: 
 
Nadále cvičení pánevního dna a nošení inkontinenčních pomůcek. Operace pomocí 
jiného slingu. Zavedení umělého svěrače - tuto operaci naše klinika neprovádí  
 
Péče po výkonu: 
 

Po operaci budete dle aktuálního stavu monitorován na standardním oddělení 
Urologie nebo na JIP KARIM. Cílem naši péče bude vás co nejdřív mobilizovat, 
zahájit příjem stravy per orálně, obnovit střevní pasáž a zbavit vás drenáží (drén 
operační rány, cévka). Budeme se snažit předejít možným pooperačním 
komplikacím a v případě jejich vzniku jich co nejdříve efektivně odstranit.  
 
Komplikace: 
 

Jakýkoliv chirurgický výkon je vždy velká zátěž pro organismus. Každý takový 
výkon je zatížen množstvem komplikací, které se objeví v průběhu operace, hned po 
operaci, nebo v pozdějším období. Můžou se vyskytovat od lehkých až po ty 
smrtelné. Některé z nich najdete v následujícím přehledu 
 

Časné pooperační 
 
Krvácení  patří mezi možné pooperační komplikace obecně, jeho četnost není 

vysoká a zpravidla není tak závažná, že by vyžadovala krevní transfuzi. 
V extrémním případě, když je krvácení významné, může skončit novou 
operací, jejímž cílem je zastavit krvácení. 

Teplota  téměř po každé operaci se může objevit zvýšená teplota. Ta není 
způsobena infekcí, ale reakcí organismu na operaci. V tomto případě 
teplota nepřevyšuje 38°C a během 48 hodin odezní. 

Bolest  je nejčastějším příznakem po jakékoliv operaci. Té se zabránit nedá, dá 
se však účinně tlumit. Vnímání bolesti je u každého jiné, nelze tedy 
dopředu odhadnout její intenzitu. Pokud budete trpět bolestí, pak si 
neváhejte říci ošetřujícímu personálu. Ten zajistí adekvátní podání léků 
proti bolesti. 

Infekce  infekce rány je komplikace, která není častá. Infekce se objevuje až 
několik dnů po operaci. Projevuje se zvýšením bolesti v ráně, 
vzestupem teploty, zatvrdnutím v ráně a celkovým zhoršením stavu. 
Pokud budete některý z těchto příznaků pozorovat, ihned upozorněte 
ošetřující personál. 
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Hematom (modřina) přirození šourku a perinea (hráze)  
pro velkou rannou plochu - nutno ponechat spontánně vstřebat cca 2-3 
týdny 

Močová pištěl  
(komunikace poraněné močové trubice roury na kůži hráze) při 
nedokonalém hojení tkání po úrazu 

Bolesti při ranní erekci (25%) - podání analgetik + léků k omezení erekce 
(Diazepam) 

Peroperačně poranění močových cest - měchýř, močovod, močová trubice 
 

Pozdní komplikace  
 
Odloučení cizího materiálu  

Tělo pásku nepřijme a ta infikuje a odhojí se. Pak je nutné ji operačně 
odstranit.  

Zánětlivé komplikace v okolí pásky  
– rozšiřující se infekce s postižením a odhojení pásky. 

Dekubitus  
(proležení) pásky do močové roury či měchýře s vytvořením se píštělí. Vytvoří 
se komunikace do penisu nebo ven na kůži. Komplikaci je nutné operačně 
řešit.  

Přetrvávání úniku moči v různé intenzitě vůči původnímu stavu 
Může být v důsledku povolení pásky fyziologicky (jen v minimální míře) nebo 
nesprávnou pooperační domácí péčí (zvedaní těžších břemen než 2kg v čase 
do 4 týdnů po operaci. Tento stav je možné korigovat dotažením pásky. 

Různě intenzivně vnímání cizího materiálu (tahavé bolesti na perineu, 
v tříslech). 
 
Operační výkon je vždy velká zátěž pro organismus. Přestože veškerá vyšetření 
prokázala, že operace je pro vás bezpečná, může nastat některá z obecných 
komplikací, které nemají souvislost s typem vaší operace, jako například: 
 
Alergická reakce  

Tato reakce se může objevit při přípravě k operaci během operace i 
v pooperačním průběhu. Jedná se o přecitlivělost na podaný lék nebo 
desinfekční prostředek. Může se projevit jako kopřivka, zarudnutí, svědění 
kůže, ale může mít i podobu závažnější jako jsou dechové obtíže, celková 
slabost, pokles krevního tlaku s rozvojem šokového stavu. Projevuje se 
nejčastěji do několika vteřin nebo minut po podání léku nebo desinfekčním 
prostředku (při desinfekci operačního pole). Tato reakce se může vyskytnout 
také kdykoli i u pacientů, kteří dosud nejsou na nic alergičtí. Pokud budete 
podobnou reakci pozorovat ihned informujte zdravotní personál.  

Trombóza hlubokých žil dolních končetin  
Tato komplikace se může objevit během operace a v pooperačním období. 
Jedná se o vytvoření krevní sraženiny v žilním systému dolních končetin. 
Největším rizikem je odtržení této sraženiny, kdy je krevním řečištěm odplavena 
do plicních cév, které může ucpat. Závažnost této komplikace závisí na velikosti 
této sraženiny a místu, kde k ucpání došlo. V konečném důsledku pak může 
způsobit dechové obtíže, šokový stav nebo při velkém objemu i smrt. Riziko 
trombózy se zvyšuje s nehybností po operaci, nehybností končetin, 
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dehydratací, dále u pacientů, kteří trpí onemocněním žil dolních končetin nebo 
u takových, kteří již podobnou komplikaci prodělali. Jako prevenci vzniku této 
komplikace podáváme látky na ředění krve po dobu imobilizace. 

Plicní komplikace  
Tato komplikace může vzniknout během operačního výkonu a v pooperačním 
období. Může se vyskytnout zánět hrtanu, průdušnice, průdušek i zánět plic 
(zápal plic). Nejvíce rizikoví jsou pacienti s již dříve přítomným onemocněním 
plic. Prevencí je včasná mobilizace a úprava polohy pacienta. V pooperačním 
období po rozsáhlých výkonech v břišní dutině se může objevit pohrudniční 
výpotek. Je to přítomnost tekutiny mezi pohrudnicí a plícemi. Zánět léčíme 
podáním antibiotik, pokud to vyžaduje stav pacienta, velký hrudní výpotek je 
nutno vydrénovat – vypustit. 

Srdeční komplikace  
Vyskytují se během operace nebo v pooperačním období. Operace i 
pooperační stav je pro celý organismus velmi náročná zátěž, která může 
způsobit srdeční nepravidelnost (arytmii), infarkt nebo srdeční selhávání, 
zejména u pacientů s již známým srdečním onemocněním.  

Selhání ledvin nebo jater  
Může se vzácně vyskytnout při operaci nebo v pooperačním průběhu. Jedná se 
o vzácnou komplikaci po rozsáhlých výkonech, kdy po dlouhé operaci a 
narkóze může dojít ke zhoršení funkce jater nebo ledvin. 

Riziko závažného postižení a smrti po operaci  
Každá operace i pooperační průběh může ve výjimečných případech mít 
závažné komplikace, které mohou vést k trvalé invaliditě nebo ke smrti 
pacienta.  
 

Všem závažným komplikacím se snažíme předcházet a v případě jejich výskytu je 
ihned co nejúčinněji řešit. 
 
Doporučení po výkonu: 
 
Operace pro vás nebude znamenat změnu v dietním režimu. Po dobu 2-3 týdnů 
od operace bude třeba fyzické šetření v rozsahu běžných činností. Sportovní 
výkony pak doporučujeme až po 4-6 týdnech od operace. 2-4 měsíce po operaci se 
nedoporučuje jízda na kole!  Hygiena je možná od 5. pooperačního dne, 
sprchování ne příliš horkou vodou, péče o hygienu genitálu a močového katétru, 
nepoužívat mýdlo! Jemné stehy, které používáme, se samy vstřebají a vypadnou 
při koupání penisu v heřmánku do 10 dnů. Pokud by setrvávaly na místě více jak 10 
dní, doporučujeme Vám jejich odstranění cestou praktického lékaře. Ambulantní 
kontrola operační rány urologem s vytažením močové cévky je obvykle 14. 
pooperační den. Následná kontrola se zobrazením průsvitu močové trubice 
rentgenem a kontrastní látkou nebo měřením rychlosti proudu moči uroflowmetrií je 
za 3 měsíce. 
 
 


