
Číslo: 529    Revize: 03 

 

Dokument je duševním vlastnictvím FN Ostrava a je určen výhradně pro potřebu zaměstnanců FN Ostrava. 
1/3 

 
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 bylo lékařem indikováno laserové ošetření pomocí cévního 
laseru Candela V-beamPerfecta. 
 
Co je cévní laser Candela V-beamPerfecta: 
Jedná se o pulsní barvivový laser s proměnnou délkou pulsu určený pro léčbu všech kožních lézí cévního původu. 
Tento laserový přístroj je vysoce efektivní také v léčbě kosmeticky a funkčně nevyhovujících jizev, akné, vrásek, 
pigmentací, slunečních a stařeckých skvrn. Používá se jednak k zákrokům léčebným a jednak k zákrokům 
estetickým, neboť působí omlazení kůže. Lze jej používat jak pro dospělé, tak i pro děti, a to i v kojeneckém věku. 
Ani u takto malých dětí nehrozí žádné zdravotní riziko, nutná je spolupráce pacienta a dodržení klidové polohy 
v průběhu ošetření. 
Součástí přístroje je patentovaný systém dynamického chlazení kůže DCD tepelnou ochranu pokožky a tlumení 
citlivosti při zákroku, a celkově větší komfort pacienta.  
 
Jaký je mechanismus účinku laseru Candela V-beamPerfecta: 
Je to barvivový pulzní laser o vlnové délce 595nm. Obecně pracuje na principu selektivní fototermolýzy, kdy 
dochází k přeměně světelné energie v energii tepelnou, a na ošetřovanou tkáň působí tzv. chromofor (tkáňová 
struktura, která maximálně absorbuje elektromagnetické záření např. hemoglobin, voda, melanin), a tak chrání 
okolní tkáň před poškozením. Cílovou tkání pro laserový paprsek tohoto laseru je červené krevní barvivo 
hemoglobin. V hemoglobinu je paprsek laseru Candela V-beamPerfecta mimořádně silně absorbován. Vysoká 
teplota způsobí tepelné slepení cévní stěny, přičemž okolní struktury kůže zůstanou nepostiženy. Tak dochází 
k destrukci cévy bez tepelného poškození tkáně v okolí cévy. To umožňuje vysoce efektivní léčbu kožních patologií 
cévního původu. Paprsek laseru prochází kůží a energie je pohlcována cílovou strukturou působení, tj. v cévách. 
 
Jaké kožní lokality lze tímto přístrojem léčit: 
Tento laser lze používat k ošetření kůže ve všech tělesných lokalizacích s výjimkou oblasti očí. 
 
Jaký je důvod (indikace) léčby cévním laserem Candela V-beamPerfecta: 
O indikaci k laserovému výkonu či k použití jiné metody k odstranění cévních změn lze rozhodnout pouze po 
důkladném vyšetření lékařem. 
 
Mezi kožní patologie, které lze úspěšně léčit tímto laserem patří: 

1. Teleangiektázie čili rozšířené červené cévky v obličeji. 
2. Teleangiektázie na dolních končetinách – pavoučkovité névy, cévní metličky a rozšířené cévy až do 

průměru 1,5mm na dolních končetinách nebo v jiné kožní lokalizaci. 
3. Hemangiomy – kulovité cévní útvary malinové barvy, které mohou být lokalizovány kdekoli na kůži těla. 

Mohou být vrozené nebo získané, během času se mohou zvětšovat. 
4. Naevusflammeus – tzv. oheň – oheň je výrazná tmavě červená skvrna, která se může objevit po celém těle 

včetně obličeje a má tendenci při neléčení ještě více vystupovat. 
5. Růžovka (Rosacea) - Jedná se o onemocnění, které se projevuje na pokožce obličeje, a to dočasným či 

trvalým zčervenáním kůže. Růžovka je způsobena zmnožením cévek v obličeji, které mohou přerůst 
v červené až zánětlivé pupínky. 

6. Pajizévky – tzv. strie. 
7. Kosmeticky a funkčně nevyhovující jizvy různé etiologie – jizvy po úrazu, např. po popálení, jizvy po 

operaci, po zhojení akné apod. 

Léčebný zákrok pomocí cévního laseru Candela V-beamPerfecta 
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8. Léčba psoriázy. 
9. Léčba akné. 
10. Rejuvenace čili omlazení pleti – účinkem laseru dochází k prohřívání kůže, které působí novotvorbu 

kolagenního vaziva a zároveň se redukují i rozšířené žilky. Kůže se po ošetření postupně zpevňuje zevnitř, 
dochází k jejímu zpevnění a drobné povrchové vrásky mizí. 

 
Jaký je režim pacienta před výkonem: 
Před ošetřením cévním laserem Candela V-beam je zakázáno užívání železa, rostlinných potravinových 
doplňků, jako je ginkobiloba, ženšen, česnek apod. Po uvedených přípravcích a potravinových doplňcích se mohou 
na kůži po ošetření V-beamem snadněji tvořit modřinky. Také léky způsobující fotosenzitivitu kůže (např. 
Deoxymykoin) musí být vysazeny 5 dnů před ošetřením. Pokud pacient podstoupil již léčbu izotretinoinem 
(Roaccutane, Curacné, Aknenormin, Isotretin, Isotretinhexal) je možné ošetření cévním laserem až v odstupu 6-ti 
měsíců od ukončení užívání těchto léků. Místní léčba kůže ošetřované oblasti by měla být rovněž přerušena 3 dny 
před ošetřením laserem. Pokud pacient má virový afekt (infekce virem Herpes simplex - opar) v blízkosti 
ošetřované oblasti, doporučuje se požádat ošetřujícího lékaře o profylaxi antivirovým přípravkem. Pokud došlo ke 
spálení kůže sluncem je nutné zachovat 3 týdenní odstup od laserového ošetření. Kůže v ošetřované oblasti musí 
být čistá a bez jakýchkoli krémů, mastí, gelů či jiných lokálních přípravků. 
 
Jaký je postup při provádění výkonu: 
Zákrok se provádí ambulantně a nevyřadí klienta z běžného života. Během tohoto ošetření budete v poloze vleže. 
Následkem tepelného působení dochází k destrukci červeného krevního barviva hemoglobinu, uzavření 
a postupnému zániku cévky. Zničená cévka se postupně vstřebává a už se znovu nevytvoří. Celé ošetření probíhá 
velice rychle, délka ošetření závisí pouze na velikosti, množství a charakteru lézí, které se ošetřují. Při ošetření je 
nutné vždy používat speciální ochranné brýle, které zajišťují ochranu očí před průnikem laserového paprsku, který 
by mohl při přímém zásahu způsobit poškození zraku. Ošetřované místo se musí před zákrokem očistit. Většinou 
nepoužíváme místní znecitlivění anestetikem, protože má vliv na prokrvení kůže. Zákrok je jen minimálně bolestivý, 
připomíná štípnutí gumičkou, avšak kůže je chráněná navíc dynamickým chlazením, tzv. kryosprej, kterým se 
bezprostředně po záblesku laserového paprsku kůže ochlazuje, takže jednotlivé pulsy jsou vnímány jako slabé 
štípnutí. Ve většině případů není potřeba lokální znecitlivění. U rozsáhlejších projevů (např. névus flammeus) 
a v dětském věku je možné provést ošetření v analgosedaci. U většiny pacientů je nutné laserový výkon 
s odstupem 4 až 6-ti týdnů jednou event. až dvakrát zopakovat, těžké změny typu névus flammeus (oheň) vyžadují 
zpravidla ošetření více. 
 
Jaké jsou možné komplikace a rizika tohoto výkonu: 
Komplikací přechodného rázu mohou být u laserového výkonu pigmentační změny v místě ošetření, které 
zpravidla mizí do 2-3 měsíců. Ve zcela výjimečných případech může vzniknout drobná povrchní ranka, drobný 
stroupek či nastat drobné jizvení. Ve srovnání s jinými užívanými metodami je však toto riziko podstatně nižší. 
Zcela minimální je riziko event. infekce v ošetřené oblasti. V některých případech může časem dojít ke 
znovuobnovení žilek, nejčastěji u žen, které používají hormonální antikoncepci a u kuřáků. U lidí s dědičnou formou 
nemůže ošetření laserem zabránit tvorbě nových žilek. 
 
Kdy je ošetření laserem Candela V-beamPerfecta nevhodné (kontraindikace): 
Kontraindikace ošetření cévním laserem Candela V-beamPerfecta - těhotenství, epilepsie, poruchy srážlivosti krve, 
dermatitida, psoriáza, opary, intenzivní opálení od slunce, přímá aplikace na oblast štítné žlázy, maligní 
onemocnění, febrilní (horečnaté) stavy, infekční onemocnění, stavy imunodeficience (vrozené či získané), stavy 
celkového tělesného vyčerpání a diagnosticky neobjasněné stavy. Pokud pacient podstoupil již léčbu 
izotretinoinem (Roaccutane, Curacné, Aknenormin, Isotretin, Isotretinhexal) je možné ošetření cévním laserem 
v odstupu 6-ti měsíců. Laserové ošetření je kontraindikováno je-li v ošetřované oblasti tetováž, trpí-li pacient 
fotosenzitivitou k 595nm záření, trpí-li záchvatovitým onemocněním vyvolávaným světlem. Kontraindikací výkonu je 
rovněž přecitlivělostí k chladu (Raynaudův syndrom), voperovaný kardiostimulátor, elektronické ušní implantáty, 
antikoagulační terapie (Acylpyrin, Warfarin, Pelentan, Heparin...). Rovněž je zakázáno užívání železa, rostlinných 
potravinových doplňků, jako je ginkobiloba, ženšen, česnek apod. Po uvedených přípravcích a potravinových 
doplňcích se mohou na kůži po ošetření V-beamem snadněji tvořit modřinky. Také léky způsobující fotosenzitivitu 
kůže (např. Deoxymykoin) musí být vysazeny 5 dnů před ošetřením. Místní léčba kůže ošetřované oblasti by měla 
být rovněž přerušena 3 dny před ošetřením laserem. Pokud pacient má virový afekt (infekce virem Herpes simplex 
- opar) v blízkosti ošetřované oblasti, doporučuje se požádat ošetřujícího lékaře o profylaxi antivirovým přípravkem. 
Pokud došlo ke spálení kůže sluncem je nutné zachovat 2 týdenní odstup od laserového ošetření. 
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Jaký je režim pacienta po provedení výkonu: 
Bezprostředně po zákroku je ošetřená oblast zarudlá event. červená až červenofialová. Druhý den se mohou 
objevit malé otoky, které během několika hodin ustupují. Vzácně, dojde-li ke vzniku výraznějšího začervenání, 
stroupu či drobné ranky, je třeba lokální aplikace lékařem doporučených krémů, mastí či gelů. Hojení probíhá 
velice rychle, u většiny pacientů bez stroupků, které se u intenzivnějšího ošetření mohou vyskytnout. Odloučí se do 
týdne až do 14-ti dnů. 2-5 dní po zákroku je možno pociťovat v ošetřené oblasti lehké štípání. Žilky postupně 
blednou cca 6-8 týdnů po ošetření. Oblast ošetřenou laserem je nutné chránit před působením UV záření (slunce, 
solárium) nejméně tři měsíce, aby nedošlo k hyperpigmentacím. Celková rekonvalescence se vztahuje k typu 
zákroku a použité energii a je velmi individuální. Doba hojení se většinou pohybuje mezi 2 až 4 týdny. 
 
Alternativy výkonu: 
Ošetření (léčebné či kosmetické) je nadstandartní léčebnou metodou, kterou nehradí zdravotní pojišťovny. 
Alternativou výkonu je tedy u jednotlivých výše uvedených kožních patologií standartní způsob léčby bez použití 
ošetření cévním laserem Candela V-beam. 
 
 
 
 
Identifikační údaje pacienta(tky): 
Příjmení:  Jméno:  Titul:  RČ:  
Identifikační údaje zákonného zástupce, opatrovníka: 
Příjmení:  Jméno:  Titul:  RČ:  
Plánovaný výkon: 

Léčebný zákrok pomocí cévního laseru Candela V-beamPerfecta 

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. 
 
Byl(a) jsem poučen(a), že v průběhu léčby může být toto ošetření provedeno v časovém odstupu 4-6 týdnů 
opakovaně z důvodu zajištění úspěšnosti léčby a souhlasím s jeho provedením. Jsem si plně vědom(a), že 
se jedná o léčbu kterou nehradí zdravotní pojišťovna a tímto se zavazuji uhradit tuto léčbu v její plné výši. 
 
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 
 
 


