
ZAVEDENÍ
 
Vážená paní, pane, 

Vaším ošetřujícím lékařem Vám bylo doporučeno 
z ledviny do močového měchýře. Cílem výkonu je zajištění volného odtoku moče z ledviny do 
močového měchýře. Při vyšetření byla u nás zjištěna překážka v odtoku moče z ledviny 
měchýře, to se 
projevuje bolestivostí v boku a někdy i horečkami (při přidružené infekci), nebo ztrátou funkce 
dané ledviny (funkce). Příčin je několik, např. kámen v močovodu, nádor, infekce, zúžení 
močovodu z důvodu jizvy, nebo útlak močovodu procesem
příčinu u vás vám oznámí váš lékař.

Zavedení stentu se může provést 2 cestami 
trubici z měchýře směrem nahoru do ledviny. Druhou cestou je tzv. prográdně 
zádové svaly z ledviny směrem dolu do močového měchýře. Druhá cesta je zřídkavá a 
přistupuje se k ní, jen pokud zavedení z měchýře není možné.

 
Popis operace: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

antegrádní zavedení (z močového měchýře do ledviny)
 
Výkon se provádí zpravidla v celkové anestézii.
dovolí, je možno výkon provést jen v tzv.
nejdříve provede cystoskopie.
kde se pod kontrolou zraku celý měchýř zkontroluje. Poté se nalezne ústí
postižen. Nejčastěji se do něj nastříkne kontrastní
kontrolou. Díky tomu umožní
zavede drát až do ledviny a po něm drenáž v podobě stentu. Drát se odstraní.
stentu jsou stočeny – horní část v pánvičce ledviny, dolní
se zavádí ještě močová cévka do
 

prográdní zaved
 
Výkon se provádí zpravidla bez narkózy a pacient již má vytvořený kanál v ledvině přes
svaly (máte zavedenou tzv. punkční nefrostomii).
nefrostomie zaveden drát až do močového m
původní nefrostomie a po drátu se zavede stent z ledviny do
se kontroluje také rentgenem. Poté, pokud je poloha správná, se
ještě zavést zpět nefrostomie 
 

 
ZAVEDENÍ STENTU (VNITŘNÍ DRENÁŽE) DO LEDVINY

Vaším ošetřujícím lékařem Vám bylo doporučeno zavedení vnitřní drenáže 
do močového měchýře. Cílem výkonu je zajištění volného odtoku moče z ledviny do 

Při vyšetření byla u nás zjištěna překážka v odtoku moče z ledviny 

projevuje bolestivostí v boku a někdy i horečkami (při přidružené infekci), nebo ztrátou funkce 
ledviny (funkce). Příčin je několik, např. kámen v močovodu, nádor, infekce, zúžení 

z důvodu jizvy, nebo útlak močovodu procesem mimo močové cesty. Přesnou 
oznámí váš lékař. 

Zavedení stentu se může provést 2 cestami – tzv. antergrádně 
z měchýře směrem nahoru do ledviny. Druhou cestou je tzv. prográdně 

směrem dolu do močového měchýře. Druhá cesta je zřídkavá a 
zavedení z měchýře není možné. 

antegrádní zavedení (z močového měchýře do ledviny)

Výkon se provádí zpravidla v celkové anestézii. Někdy, zejména u žen, a pokud to jejich stav 
dovolí, je možno výkon provést jen v tzv. analgosedaci (tlumení). V poloze vleže na zádech se 
nejdříve provede cystoskopie. Zavede se přístroj (cystoskop) skrz močovou trubici do měchýře, 

raku celý měchýř zkontroluje. Poté se nalezne ústí
postižen. Nejčastěji se do něj nastříkne kontrastní látka, která se sleduje pod rentgenovou 
kontrolou. Díky tomu umožní kontrolu močovodu a nelezení překážky. Poté se do močovodu 

drát až do ledviny a po něm drenáž v podobě stentu. Drát se odstraní.
horní část v pánvičce ledviny, dolní část v močovém měchýři. Po výkonu 

se zavádí ještě močová cévka do měchýře, pokud lékař neurčí jinak. 

prográdní zavedení (z ledviny do močového měchýře)

Výkon se provádí zpravidla bez narkózy a pacient již má vytvořený kanál v ledvině přes
svaly (máte zavedenou tzv. punkční nefrostomii). V poloze na boku se skrz kanál pro 
nefrostomie zaveden drát až do močového měchýře pod kontrolou rentgenu. Odstraní se 
původní nefrostomie a po drátu se zavede stent z ledviny do močového měchýře. Jeho poloha 
se kontroluje také rentgenem. Poté, pokud je poloha správná, se drát odstraní. Někdy se může 
ještě zavést zpět nefrostomie k přechodnímu zajištění ledviny.  

LEDVINY 

zavedení vnitřní drenáže (stentu) 
do močového měchýře. Cílem výkonu je zajištění volného odtoku moče z ledviny do 

Při vyšetření byla u nás zjištěna překážka v odtoku moče z ledviny do 

projevuje bolestivostí v boku a někdy i horečkami (při přidružené infekci), nebo ztrátou funkce 
ledviny (funkce). Příčin je několik, např. kámen v močovodu, nádor, infekce, zúžení 

mimo močové cesty. Přesnou 

tzv. antergrádně – tedy přes močovou 
z měchýře směrem nahoru do ledviny. Druhou cestou je tzv. prográdně – tedy přes 

směrem dolu do močového měchýře. Druhá cesta je zřídkavá a 

antegrádní zavedení (z močového měchýře do ledviny) 

u žen, a pokud to jejich stav 
V poloze vleže na zádech se 

Zavede se přístroj (cystoskop) skrz močovou trubici do měchýře, 
raku celý měchýř zkontroluje. Poté se nalezne ústí močovodu, který ne 

látka, která se sleduje pod rentgenovou 
kontrolu močovodu a nelezení překážky. Poté se do močovodu 

drát až do ledviny a po něm drenáž v podobě stentu. Drát se odstraní. Oba konce 
část v močovém měchýři. Po výkonu 

ení (z ledviny do močového měchýře) 

Výkon se provádí zpravidla bez narkózy a pacient již má vytvořený kanál v ledvině přes zádové 
V poloze na boku se skrz kanál pro 

kontrolou rentgenu. Odstraní se 
močového měchýře. Jeho poloha 

drát odstraní. Někdy se může 



 
Alternativy výkonu: 

Ponechat Vás bez operace, znamená nechat ledvinu funkčně zahynout a podstoupit 
riziko opakovaných zánětů, které Vás mohou ohrozit na životě. Jednou z alternativ výkonu, 
pokud ještě nebyla provedena, je zavedení drenáže skrz zádové svaly – tzv. punkční 
nefrostomie (provedeme punkci ledviny v oblasti zad a zavedeme drenážní cévku, která bude 
odvádět moč z ledviny. Tato cévka ostane trčet ze zad ven a na její konec bude umístěn sběrný 
sáček.) 

 
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. 

Potíže s močením 
časté nucení, je reakcí na prováděný výkon, močová trubice je podrážděná, při 
dodržení pitného režimu rychle odezní. 

Zástava močení 
pokud dojde k otoku močové trubice, v raritních případech se stane, že pacient 
přestane močit. Stav je doprovázen silným nucením na močení, bolest v oblasti 
podbřišku a někdy i ukapáváním moče. V takovém případě je nutno vyhledat 
urologa, který může na přechodnou dobu zavést močovou cévku do měchýře 

 
Pozdní komplikace 

 
Ucpání stentu 

doprovázeno bolestmi v ledvině a event. teplotami. Navštivte co nejdříve 
urologickou ambulanci. 

Dislokace stentu 
(vyklouznutí) vzácně při zvýšené námaze, a tím zvětšeným dechovým pohybům, 
může dojít k posunutí stentu oběma směry. Při posunu dolů může dojít až k 



vymočení stentu. V obou případech stent neplní svou funkci a je třeba ho znovu 
správně uložit či vyměnit za jinou délku (kratší/delší). 

 
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, 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.  

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 propuštění: 

Nejčastější délka pobytu 3-7 dnů, v případě výskytu komplikací se může prodloužit 
(krvácení,…). Výkon by pro vás neměl znamenat změnu v dosavadním dietním režimu. Je 
však potřeba zabezpečit dostatečný přísun tekutin, minimálně 2,5-3 litry denně, jinak se stent 
může ucpat, nebo se na něm začnou vytvářet kameny. Sprchování a koupání bude bez 
omezení. Pracovní zařazení je možné hned, jakmile Vás bolest nebude omezovat a otok 
odezní. Do 3 měsíců až 1 roku (dle charakteru materiálu stentu) je nutné vytažení stentu či 



výměna, v opačném případě hrozí riziko infekce a tvorby kamenů na jeho povrchu. Kontrola v 
urologické ambulanci neurčí-li lékař jinak je plánována cca za 8-12 týdnů, v případě vzniku 
komplikací je návštěva v urologické ambulanci dříve samozřejmostí. 
 


