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SOUHLAS S PROVEDENÍM  

KATETRIZAČNÍHO ROZŠÍŘENÍ DILATACE MITRÁLNÍHO ÚSTÍ 
(PTMC) 

 

Údaje o pacientovi: 
 
Nalepit štítek na každou novou stránku: 
Jméno, r. č., pojišťovna, dg., 
zkratka odd., IČ pacienta,  
odbornost oboru 
event. (u nezletilých osob či osob omezených či zbavených způsobilosti 
k právním úkonům) zákonný zástupce pacienta nebo svědek, který byl 
přítomen projevu souhlasu (nemůže-li se pacient podepsat):  
 
Jméno a příjmení: ………………………………………… R.č. ………………………….. 
 
Bydliště: ……………………………………………………………………………………… 
 
Důvody, pro něž pacient nemohl souhlas podepsat: 
 
 
 

Cíl, povaha a postup při výkonu 

Katetrizační rozšíření dilatace mitrálního ústí (PTMC) balónkovým katetrem typu Inoue. 
Výkon navazuje na diagnostickou srdeční katetrizaci. 

Cílem tohoto výkonu je rozšířit zúženou mitrální chlopeň, která je překážkou v průtoku krve 
mezi levou síní a levou srdeční komorou. 

 

 

Vlastní výkon 

Po lokálním umrtvení je z třísla cestou žilního systému zaveden speciální katétr do pravé 
síně. Následně je dlouhou jehlou provedena transseptální punkce, při které je proniknuto 
z pravé síně do levé síně přes mezisíňové septum v místě jeho ztenčení (fossa ovalis). Poté 
je do levé síně zaveden speciální typ balonkového katetru. Nejprve je částečně naplněna 
jeho koncová část a takto je katetr zaveden do zúžené mitrální chlopně, poté je balonek 
naplněn na předepsaný rozměr, čímž dojde k rozšíření. 

 

 

Rizika a komplikace při a po výkonu  

Vyšetření je prováděno na RTG angiografickém sále, dávka RTG záření je monitorována a 
zaznamenána. Těhotenství je z tohoto důvodu relativní kontraindikací výkonu, u žen ve 
fertilním období je podmínkou negativní těhotenský test. Na možné těhotenství je pacientka 
povinna upozornit před výkonem. 

Infekční komplikace jsou minimalizovány dočasným preventivním podáním antibiotik. 
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Závažné komplikace (život ohrožující) jako je tvorba krevních sraženin, rozsáhlý krevní výron 
(vyžadující krevní transfúze), poškození nebo perforace srdečních síní, srdeční tamponáda, 
poškození nebo uzávěr cév, centrální mozková příhoda (CMP) neboli mozková mrtvice s 
následným ochrnutím, popřípadě úmrtí jsou taktéž vzácné a vyskytují se řádově v desetinách 
procenta. 

 

Omezení po provedeném výkonu 

Katétr je odstraňován z femorální žíly ihned po vyšetření. Následuje krátká, asi 
dvouhodinová komprese elastickou bandáží, v případě kombinace s koronarografií  je 
bandáž delší, režim se řídí zásadami arteriální komprese. Po výkonu je nutné užívat 
antiagregační léčbu do dobu 1-3 měsíců a dodržovat zásady profylaxe bakteriální 
endiokardituidy po dobu 6 měsíců (implantace kovového materiálu). 

 

 

Alternativní možnosti výkonu  

Kardiochirurgickou operací je defekt zašit nebo je všita perikardiální „záplata“ otvoru v síňové 
přepážce. 

U nemocných s foramen ovale patens, kdy indikací k výkonu je prokázaná embolizace do 
mozku, je možnou alternativou doživotní antikoagulační léčba. 

Doporučený výkon má oproti uvedené alternativě tyto výhody: 

 je provázen podstatně méně invazivní cestou, při vědomí a tedy bez nutnosti celkové 
anestezie. Po výkonu je pacient prakticky ihned mobilní, většinou není nutná delší 
rekonvalescence. Doba hospitalizace po výkonu je 1-2 dny. Proti kardiochirurgickému 
výkonu má katetrizační výkon méně závažných komplikací, není nutná dlouhodobá 
rekonvalescence.  

 proti doživotní antikoagulační léčbě není nutné po úspěšném katetrizačním uzávěru 
(PFO) tuto léčbu dále užívat, odpadají tak pravidelné odběry krve a pacient není 
vystaven rizikům antikoagulační léčby (zejména krvácivým komplikacím) 

Nevýhody:  

 katetrizační výkon nelze provést u všech nemocných, při rozsáhlém a vícečetném 
postižení mezisíňové přepážky je chirurgické řešení metodou volby. 

 

 

Doplňující otázky pacienta 
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Informace o povaze onemocnění 

     Prohlašuji, že jsem výše uvedeného pacienta (zákonného zástupce) 
srozumitelným způsobem informoval o provedení katetrizačního rozšíření dilatace 
mitrálního ústí (PTMC), a to včetně upozornění na možné komplikace. Pacient byl též 
seznámen s plánovaným způsobem premedikace (zklidnění), bude-li použita. 

 

 
Lékař, který pacienta poučil 
 
 
……………………..……          …………..……………….        ……………………………. 

 datum             jméno                             podpis  
 

 

Souhlas pacienta 

     Já, níže podepsaný(á), prohlašuji, že jsem byl(a) lékařem srozumitelně 
seznámen(a) s  veškerými shora uvedenými skutečnostmi včetně upozornění na 
možné komplikace. Údaje a poučení mi byly lékařem sděleny a vysvětleny, 
porozuměl(a) jsem jim a měl(a) jsem možnost klást doplňující otázky, které mi byly 
zodpovězeny. Na základě poskytnutých informací a po vlastním zvážení souhlasím 
s provedením katetrizačního rozšíření dilatace mitrálního ústí (PTMC). 
 
 
………………………….       ….…………………………………………………… 
         datum       podpis pacienta  

    (zákonného zástupce, event. svědka)  


