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Institut klinické a experimentální medicíny, Klinika kardiologie,  

Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4, tel.: +420 26136 1111 

 

 

SOUHLAS S PROVEDENÍM IMPLANTACE:  
 KARDIOSTIMULÁTORU (KARDIOVERTERU-DEFIBRILÁTORU), 

 PŘÍSTROJE PRO SRDEČNÍ RESYNCHRONIZAČNÍ LÉČBU, 

 NOVÉ ELEKTRODY 

NEBO VÝMĚNY PŘÍSTROJE: 
 KARDIOSTIMULÁTORU (KARDIOVERTERU-DEFIBRILÁTORU), 

 PŘÍSTROJE PRO SRDEČNÍ RESYNCHRONIZAČNÍ LÉČBU  

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 léčba poruchy srdečního rytmu nebo léčba srdečního selhání. 
Kardiostimulátor je implantován při významném zpomalení, případně vymizení tvorby nebo vedení 
vlastních srdečních vzruchů (tj. bradyarytmie). Kardioverter-defibrilátor je implantován za účelem 
přerušení život ohrožujících arytmií, kdy srdce běží velmi rychle a přestává přečerpávat krev 
(tachyarytmie). K ukončení těchto arytmií používá rychlé salvy časovaných stimulů nebo 
elektrického výboje mezi kovovým pouzdrem implantovaného přístroje a elektrodou v srdeční 
komoře. Přístroj pro srdeční resynchronizační léčbu (SRL) je speciální kardiostimulátor s třemi 
elektrodami, který slouží k stimulaci obou srdečních komor k zlepšení jejich čerpací funkce u 
některých nemocných se srdečním selháním a prodlouženým vedením elektrických vzruchů mezi 
pravou a levou komorou. Výměna těchto přístrojů se provádí v případě vyčerpání baterií a spočívá 
v nahrazení původního přístroje přístrojem novým, který se připojí na původní elektrody. 
Implantace nové elektrody se provádí při poruše funkce elektrody (nalomení, porucha izolace), 
přičemž původní elektroda se ponechá v srdci nebo může být odstraněna.  

Implantace přístroje: v místním znecitlivění bude proveden malý řez kůží pod klíční kostí na levé 
nebo pravé straně a pod kůží bude vypreparována kapsa pro uložení přístroje. Poté bude po 
napíchnutí podklíčkové žíly jehlou zaveden jeden nebo více speciálních zavaděčů (plastových 
trubiček, které se potom odstraní roztržením) a přes ně jedna nebo více elektrod (podle typu 
arytmie). Elektrody jsou zaváděny do srdce pod rentgenovou kontrolou. Jedna elektroda bývá 
zavedena do pravé komory a druhá do pravé síně. Elektroda kardioverteru-defibrilátoru se liší od 
stimulační elektrody tím, že je silnější.  

V případě srdeční resynchronizační léčby (SRL) je implantována další stimulační elektroda do 
některé z žil, které přivádějí krev do pravé síně ze zbytku srdce. Protože tyto žíly běží po povrchu 
levé komory, je tak dosaženo současné stimulace levé i pravé komory. K nasondování těchto žil 
se používá speciálního dlouhého pouzdra a k jejich zobrazení nástřiku kontrastní látky 
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(angiografie). Po zavedení elektrod a změření jejich elektrických parametrů se k nim připojí 
kardiostimulátor nebo kardioverter-defibrilátor, uloží se do vytvořené kapsy a rána se zašije a 
zakryje sterilním obvazem. Tím je výkon ukončen. 

V případě implantace kardioverteru-defibrilátoru je nutné na konci výkonu otestovat, zda dovede 
přístroj přerušit nejzávažnější arytmii – fibrilaci komor. V krátké celkové narkóze je vyvolána 
speciálním programovacím zařízením fibrilace komor a přerušena výbojem z přístroje. Toto 
testování se provádí dvakrát a v případě potřeby i vícekrát. Pokud přístroj arytmii nepřeruší, zruší 
se arytmie výbojem ze zevního defibrilátoru a změní se poloha elektrody v pravé komoře nebo se 
doplní další elektroda.   

U pacientů s nízkým krevním tlakem může být během celého výkon měřen krevní tlak přes kanylu 
zavedenou do stehenní tepny nebo do tepny na zápěstí ruky. 

Výměna přístroje: v případě výměny kardiostimulátoru nebo kardioverteru-defibrilátoru je 
v místním znecitlivění otevřena kapsa přístroje v podkoží, vyjmut původní přístroj, provedena 
kontrola elektrod měřením elektrických parametrů a poté připojen k elektrodám nový přístroj. 
Rána je zašita a zakryta sterilním obvazem. Tím je výkon ukončen. 

V případě implantace kardioverteru-defibrilátoru je nutné na konci výkonu otestovat, zda systém 
funguje a dovede přerušit nejzávažnější arytmii – fibrilaci komor. V krátké celkové narkóze je 
vyvolána speciálním programovacím zařízením fibrilace komor a přerušena výbojem z přístroje. 
Toto testování se provádí v tomto případě pouze jedenkrát. 

Implantace nové elektrody: v případě nutnosti implantace nové elektrody je v místním 
znecitlivění otevřena kapsa přístroje v podkoží, vyjmut dočasně přístroj a napíchnutím 
podklíčkové žíly zavedena nová elektroda stejně jako při první implantaci. Po změření jejích 
parametrů je připojen k elektrodám přístroj. Rána je zašita a zakryta sterilním obvazem. Tím je 
výkon ukončen. 

 

Rizika a komplikace při a po výkonu  

Doporučený výkon má následující rizika:  

a) vyšetření je prováděno pod RTG kontrolou, 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. 

b) v místě punkce cévy - krvácení do okolí (hematom), poškození nebo uzávěr cévy,  

c) v místě operační rány – krvácení (které může vyžadovat chirurgickou revizi), infekce 

d) pneumotorax (tj. poranění plíce s vniknutím vzduchu do pohrudniční dutiny, což může vést 
k úplnému splasknutí jedné plíce a může vyžadovat zavedení drénu a až několikadenní 
odsávání vzduchu pumpou) 

e) poranění srdeční stěny s krvácením do osrdečníku, což může vyžadovat zavedení drénu a 
případně i kardiochirurgický výkon (uzavření otvoru ve stěně srdce) 

f) embolie plicní (vniknutí krevní sraženiny do plicní tepny) nebo jiná oběhová komplikace 
(srdeční selhání, snížení krevního tlaku) 

g) přecitlivělost na kontrastní látku v případě nutnosti jejího podání, která může vést 
k vážnému postižení orgánů nebo dokonce k smrti – tato komplikace je velmi vzácná a její 
vznik je výrazně snížen premedikací (podáním protialergických léků před výkonem) a 
pokud vznikne, máme k dispozici všechny prostředky k tomu, aby situace byla co 
nejúčinněji zvládnuta.  

h) úmrtí při výkonu v důsledku oběhové komplikace nebo srdečního selhání v souvislosti 
s implantací  

Přínos uvedené léčby velmi významně převyšuje riziko případných komplikací, které jsou vzácné 
a které se u popsaných léčebných výkonů vyskytují průměrně do 1%. Perioperační mortalita tj. 
úmrtí do 30 dnů po implantaci kardioverteru-defibrilátoru, které souvisí s výkonem, je podle 
několikaletého hodnocení pod úrovní 0,5%. V případě implantace kardiostimulátoru je podstatně 
nižší.  
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Omezení po provedeném výkonu 

Po implantaci kardiostimulátoru nebo kardioverteru-defibrilátoru, případně po implantaci nové 
elektrody bude stav vyžadovat šetření horní končetiny (na straně, kde je přístroj) po dobu 4-6 
týdnů. Po výměně kardiostimulátoru nebo kardioverteru-defibrilátoru dostačuje doba šetření 
příslušné horní končetiny 1-2 týdnů po výkonu. 

Po implantaci jmenovaných systémů je třeba vyloučit kontakt se silným elektromagnetickým 
polem. Pacientovi s implantovaným kardiostimulátorem (nebo kardioverterem-defibrilátorem) 
budou předloženy instrukce, kde jsou vyjmenovány životní situace (včetně medicínských výkonů), 
vyžadující zvýšenou opatrnost, zvláštní opatření či dokonce jejich úplné vyloučení, aby nedošlo 
k poruše funkce implantovaného systému či k poruše zdravotního stavu v důsledku tzv. 
elektromagnetické interference zdroje rušivého elektromagnetického pole s kardiostimulátorem 
(nebo kardioverterem-defibrilátorem). 

 

Alternativní možnosti výkonu  

V případě indikace k implantaci kardiostimulátoru (kardioverteru-defibrilátoru) neexistuje 
dostatečně účinná a spolehlivá léčebná alternativa. Podobně je tomu u přístroje pro srdeční 
resynchronizační léčbu (SRL).   

 

Doplňující otázky pacienta 

 

 

 

Informace o povaze onemocnění 

     Prohlašuji, že jsem výše uvedeného pacienta (zákonného zástupce) srozumitelným 
způsobem informoval o implantaci kardiostimulátoru (kardioverteru-defibrilátoru), přístroje 
pro srdeční resynchronizační léčbu (SRL), elektrody nebo o výměně kardiostimulátoru 
(kardioverteru-defibrilátoru) nebo přístroje pro srdeční resynchronizační léčbu (SRL), 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 implantace 
kardiostimulátoru (kardioverteru-defibrilátoru), přístroje pro srdeční resynchronizační 
léčbu (SRL), elektrody nebo výměny kardiostimulátoru (kardioverteru-defibrilátoru) nebo 
přístroje pro srdeční resynchronizační léčbu. 

 

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

         datum       podpis pacienta  

    (zákonného zástupce, event. svědka)  


