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SOUHLAS S PROVEDENÍM:  

A) KATETRIZAČNÍHO UZÁVĚRU DEFEKTU SEPTA SÍNÍ 
(DSS) 

B) OTEVŘENÉHO FORAMEN OVALE (PFO) 
 

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 

Uzávěr defektu septa síní – vrozené poruchy tvorby mezisíňové přepážky nebo 
uzávěr otevřeného foramen ovale („foramen ovale patens)“ – přetrvávající otvor 
v mezisíňové přepážce z fetálního (nitroděložního) období. Vzhledem ke stejné 
lokalizaci poruchy probíhají oba výkony stejnou technikou, s nepatrným rozdílem ve 
tvaru používaného okludéru  („záplaty“). 

Cílem tohoto výkonu je odstranění komunikace mezisíňovou přepážkou, tedy uzávěr 
otvoru nebo otvorů mezi levou a pravou síní a zamezení míšení okysličené krve jdoucí 
z plic do těla a neokysličené krve vracející se z těla do plic.  

Vlastní výkon 

Po lokálním umrtvení je z třísla cestou žilního systému zaveden speciální katétr do 
pravé síně, a poté přes defekt do levé síně. Skrz katetr je pak zaveden vlastní 
uzávěrový systém, který se zpravidla skládá ze dvou disků, které jsou vzájemně 
spojeny (tzv. okludér), který je implantován tak, že nejdříve je rozvinut disk pro levou 
síň, poté stažen katétr a rozvinut disk pro pravou síň. Po odpojení celého systému 
dochází ke „smrštení“ a sepjetí obou disků k sobě pomocí elastického krčku z obou 
stran sinové přepážky, čímž ji zcela uzavřou. Po odeznění účinku léků, které zabraňují 
krevní srážlivosti (zpravidla za 2-4 hodiny po výkonu) je zaváděcí katetr nebo pouzdro 
vytaženo. Následuje bandáž místa vpichu po dobu 4-6 hodin a klid na lůžku do 
následujícího dne. 

V případě, že defekt nelze uzavřít (příliš rozsáhlý defekt, nevhodné anatomické 
poměry, mnohočetné defekty) je celý systém odstraněn bez implantace tzv. okluderu  
(v těchto případech je nález možné řešit kardiochirurgickou operací). 
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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. 

Závažné (život ohrožující) komplikace 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 

Katetr 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  

Jako alternativu lze provést kardiochirurgickou operací, kdy defekt je 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 uzávěru 
defektu septa síní (DSS) nebo otevřeného foramen ovale (PFO), 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 uzávěru defektu septa síní (DSS) nebo 
otevřeného foramen ovale (PFO). 
 
………………………….       ….……………………………………………… 
         datum       podpis pacienta  

    (zákonného zástupce, event. svědka)  


