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SOUHLAS S PROVEDENÍM  

KATETRIZAČNÍ IMPLANTACE AORTÁLNÍ CHLOPNĚ (PAVI) 

 

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 

Cílem tohoto výkonu je rozšířit zúženou aortální chlopeň balonkem a poté zavést 
(implantovat) do aortálního ústí umělou perikardiální chlopeň našitou na speciálním nosiči. 

 

Vlastní výkon 

Výkon se provádí na katetrizačním sále, podle rozsahu nálezu a rizika výkonu je možné 
výkon provést při vědomí pacienta v místním znecitlivění nebo je možné výkon provádět 
v celkové anestezii.  

Centrálním žilním přístupem je před vlastním zahájením výkonu zavedena elektroda zevního 
kardiostimulátoru do pravé komory srdeční. Během vlastního výkonu je pak sterilně 
zarouškován přístup oběma třísly. Následně je jedním tříslem přes femorální tepnu zavedeno 
pouzdro velikosti 18F, a to zpravidla punkční cestou (při nemožnosti zavést toto pouzdro 
punkčně se volí chirurgická preparace tepny). Toto pouzdro slouží pro zavádění katetrů přes 
zúženou aortální chlopeň a pro zavádění dilatačních balonkových katetrů i pro zavedení 
vlastní aortální chlopně. Současně je z druhého třísla přes femorální tepnu (alternativně je 
možné použít radiální tepnu) zaveden diagnostický katetr k aortální chlopni, který slouží pro 
konrolní nástřiky (angiografie), kterými se kontroluje poloha katetrů v průběhu výkonu. Poté 
je provedena tzv. dilatace aortální chlopně balonkovým katetrem, přičemž současně je nutné 
pomocí zevního kardiostimulátoru zrychlit srdeční činnost krátce na několik sekund na 150 
tepů za minutu. Po provedené dilataci aortální chlopně následuje zavedení umělé chlopně a 
její přesné umístění do aortální pozice pod kontrolou rentgenu. Po dosažení přesné pozice je 
chlopeň uvolněna ze zaváděcího katetru. Následuje kontrola polohy chlopně případně její 
rozšíření balonkovým katetrem. Poté jsou katetry odstraněny, přístupové místa femorální 
tepnou je uzavřeno speciálním katetrem, který vytvoří steh na femorální tepně, v případě 
chirurgické preparace tepny je provedeno sešití tepny. Elektroda kardiostimulátoru zůstává 
zavedena ještě další 2 dny. 
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Rizika a komplikace při a po výkonu  

Výkon je zatížen rizikem závažných komplikací, které se vyskytují u 10% nemocných 
v závislosti na závažnosti vady a přidružených onemocněních. Mezi nejzávažnější 
komplikace tohoto výkonu patří: 

 riziko úmrtí v důsledku hemodynamického zhroucení (je zvýšeno zejména u 
nemocných s poškozenou funkcí levé srdeční komory v důsledku pokročilé vady 
a/nebo přidružené ischemické choroby srdeční),  

 riziko infarktu myokardu,  

 riziko mozkové příhody,  

 poškození nebo perforace srdečních oddílů, srdeční tamponáda,  

 poškození nebo uzávěr cév, rozsáhlý krevní výron vyžadující krevní transfúze 

 nutnost akutního kardiochirurgického výkonu v případě nemožnosti implantace 
chlopně nebo při jejím uvolnění z místa implantace 

 nutnost zavedení trvalého kardiostimulátoru při vzniku poruchy rytmu  

Vyšetření je prováděno na RTG angiografickém sále, dávka RTG záření je monitorována a 
zaznamenána. Infekční komplikace jsou minimalizovány dočasným preventivním podáním 
antibiotik. 

Rizikovost výkonu je úměrná celkovému riziku nemocného a výkon provádíme vždy pouze 
v situaci, kdy dlouhodobý profit z výkonu je vyšší nežli rizika související s výkonem. 

 

 

Omezení po provedeném výkonu 

Po výkonu bude následovat nejméně 24hodinová hospitalizace na kardiochirurgickém 
resuscitačním oddělení, kde budou monitorovány všechny životní funkce. Postupně budou 
z třísel odstraněny zavedené katetry. Při nekomplikovaném průběhu je doba pobytu 
v nemocnici 3-5 dnů po výkonu. 

 
 

Alternativní možnosti výkonu  

Konzervativní postup, který však v případě aortální stenózy nemůže odstranit vlastní vadu a 
léčba je tak pouze symptomatická 

Kardiochirurgická operace – náhrada aortální chlopně. Katetrizační implantace aortální 
chlopně (PAVI) je prováděna u nemocných, jejichž předpokládané operační riziko při 
kardiochirurgickém výkonu je velmi vysoké (předpokládaná operační mortalita nad 15-20 % 
dle tzv. EuroSCORE) nebo nelze kardiochirurgickou operaci provést vůbec. 

Indikace a možnost provedení výkonu jsou posuzovány týmem lékařů (kardiolog, intervenční 
kardiolog, kardiochirurg, anestesiolog) a dále zvláštní nezávislou komisí odborníků v tzv. 
referenčním centru. 

Proti konzervativní léčbě výkon nabízí odstranění zúžení (stenózy) aortální chlopně. 
V případě že není výkon proveden, je průměrná doba přežití 1-2 roky v závislosti na obtížích 
a dalších faktorech. Proti kardiochirurgickému výkonu by měl výkon mít nižší celkové riziko. 

Výkon není možné provést u všech nemocných, existují přísná kriteria výběru pro vhodnost 
jednotlivých nálezů k tomuto výkonu. 
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Doplňující otázky pacienta 

 

 

 

Informace o povaze onemocnění 

     Prohlašuji, že jsem výše uvedeného pacienta (zákonného zástupce) 
srozumitelným způsobem informoval o provedení katetrizační implantace aortální 
chlopně 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 katetrizační implantace aortální chlopně. 

 

………………………….       ….…………………………………………………… 

         datum       podpis pacienta  

    (zákonného zástupce, event. svědka)  


