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FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA 

17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava-Poruba, Česká republika 
 

 

Informovaný souhlas pacienta(tky) s výkonem 
 
 
 

 
Vážená paní, Vážený pane, 
vzhledem k tomu, že jako svéprávný jedinec se podílíte významným způsobem na diagnostickém a léčebném 
postupu navrženém u Vaší osoby, máte nezadatelné právo být před Vaším rozhodnutím o těchto postupech 
podrobně informován(a). 
 
Na základě Vašeho aktuálního zdravotního stavu Vám byla lékařem navržena kryoterapie. 
 
Co je kryoterapie: 
Jedná se o doplňkovou metodu moderní chirurgie, využívanou rovněž v dermatologii, gynekologii, rehabilitační 
medicíně, při níž cíleným působením nízké teploty dochází k šetrné a nekrvavé likvidaci patologické tkáně s její 
následnou regenerací a náhradou novou tkání. Zjednodušeně jde o povrchovou aplikaci teplot nižších než -100°C 
po dobu 1-3 minut. 
 
Jaký je důvod tohoto výkonu: 
Kryoterapie se v kožní medicíně používá k léčbě velkého počtu nenádorových onemocnění, ke kterým patří akné, 
jizvy po akné, bradavice a genitální bradavice, fibromy, moluska, kožní hemangiomy, stařecké veruky a některé 
typy pigmentací. Z kožních nádorových onemocnění se používá k odstranění projevů způsobených slunečním 
zářením a nádorů bazaliomů. Využívá se i k léčbě ložiskových výpadů vlasů a vousů. 
 
Alternativy výkonu: 
V širším slova smyslu v současné době neexistuje adekvátní alternativa k tomuto výkonu. Kožní výrůstky 
a bradavice lze odstranit seškrábnutím ostrou chirurgickou lžičkou, užitím elektrického proudu nebo zevních 
prostředků, po jejichž působení na kůži se kožní projevy mohou odloučit. Každá z výše uvedených alternativ má 
opět své výhody a nevýhody. 
 
Jaký je režim pacienta před výkonem: 
Před výkonem není třeba zvláštních opatření.  
 
Jaký je postup při provádění výkonu: 
Vlastní zákrok obvykle trvá od 1 do 3 minut podle velikosti kožní změny a podle požadované hloubky zmrazení. 
Zákrok je provázen bolestivostí v místě aplikace, kterou lze omezit místním znecitlivěním před vlastním zákrokem 
nebo preventivním podáním léků proti bolesti před výkonem. Volně dostupný je například Paralen či Ibalgin 
v lékárně. 
Z chladících látek se v současné době používá především kapalný dusík, který lze na kožní projevy aplikovat 
několika způsoby: 
 

1. Kryokautery jsou přístroje s nastavitelnou provozní teplotou. Vlastní zmrazení se provádí pomocí kryosond 
se zaměnitelnými koncovkami podle tvaru a velikosti projevu. 

2. Dále lze tekutý dusík aplikovat pomocí kryospreje. Jedná se o tlakovou nádobu, z níž je po stlačení ventilu 
dusík uvolňován úzkou tryskou přímo na povrch kůže. Intenzita zmražení se reguluje délkou aplikace 
a vzdáleností trysky od povrchu kůže. 

3. Některé plošné projevy, zejména nenádorového charakteru, se mrazí přiložením vatové štětičky napuštěné 
tekutým dusíkem.  

 
Jaké jsou možné komplikace a rizika:  
Komplikace výkonu jsou vzácné, nejčastěji se může objevit výraznější otok a puchýř, který je pro lékaře známkou 
správně provedené techniky výkonu. Méně často vzniká hnisání v místě odhojujícího se puchýře, zhojení vkleslou 
jizvou nebo naopak navalitou jizvou, případně nápadnějším zesvětlením kůže zejména u jedinců s tmavším typem 
pleti. 
 
 
 

Kryoterapie 
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Jaký je režim pacienta po provedení výkonu: 
Po zákroku vzniká do 48 hodin otok až puchýř v ložisku a jeho bezprostředním okolí. Tento jev je odrazem správně 
provedeného zákroku. Po zákroku se doporučuje po dobu několika dnů aplikovat dezinfekční roztoky nebo 
antibiotické masti k zabránění průniku infekce do ošetřených ložisek. Zvýšeně mokvající plochy je vhodné krýt 
gázou. Ložiska se hojí v průběhu 2 až 6-ti týdnů. Odhojená kůže bývá světlejší vůči okolí nebo může vzniknout 
vkleslá jizva. 
Menší procento pacientů udává mírnou citlivost ložisek po zákroku. Tomu se dá předejít užitím běžných léků proti 
bolesti. 
Po výkonu není vhodný pobyt na slunci, 7-10 dnů není vhodné koupání v kolektivních zařízeních. 
Výkon lze podle potřeby libovolně opakovat. 
 
 
Identifikační údaje pacienta(tky): 
Příjmení:  Jméno:  Titul:  RČ:  
Identifikační údaje zákonného zástupce, opatrovníka: 
Příjmení:  Jméno:  Titul:  RČ:  
Plánovaný výkon: 

Kryoterapie 

Vysvětlující pohovor provedl: 
 

identifikace a podpis lékaře 

 
Prohlašuji, že mi byl náležitě objasněn důvod, předpokládaný prospěch, způsob provedení, následky 
i možná rizika a komplikace plánovaného výkonu. Dále mi byly vysvětleny možné alternativy včetně jejich 
komplikací a zdravotní důsledky vyplývající z nepodstoupení plánovaného výkonu. Měl(a) jsem možnost 
zeptat se lékaře na všechno, co mě ve vztahu k plánovanému výkonu zajímá a obdržel(a) jsem vysvětlení, 
kterému jsem porozuměl(a). S provedením výše uvedeného výkonu souhlasím. 

Dále prohlašuji, že jsem pravdivě informoval(a) ošetřujícího lékaře o dosavadním vývoji zdravotního stavu, 
včetně informací o infekčních nemocech, o zdravotních službách poskytovaných jinými poskytovateli, 
o užívání léčivých přípravků, včetně užívání návykových látek, a dalších skutečnostech podstatných pro 
poskytování zdravotních služeb a nezatajil(a) jsem žádné okolnosti svého zdravotního stavu, které jsou 
překážkou v provedení výkonu či mohou být v jakékoli souvislosti se vznikem komplikací. 
 
Bylo mi podáno vysvětlení, že v případě výskytu neočekávaných komplikací vyžadujících neodkladné 
provedení dalších výkonů nutných k záchraně mého života nebo zdraví, budou tyto výkony provedeny. 

 

V Ostravě dne:    

 
podpis pacienta(tky), zákonného zástupce, 

opatrovníka 
 
 


