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FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA 

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

 

 
Informovaný souhlas zákonných zástupců/opatrovníka s výkonem 

 
 
 

 
 

Vážení rodiče, 
vzhledem k tomu, že jako svéprávný jedinec se podílíte významným způsobem na diagnostickém a léčebném 
postupu navrženém u Vašeho dítěte, máte nezadatelné právo být před Vaším rozhodnutím o těchto postupech 
podrobně informováni. 
 
Na základě vyšetření byl lékařem indikován průplach a sondáž slzných cest pro jejich vrozenou neprůchodnost. 
 
Co je vrozená neprůchodnost slzných cest: 
Při vývoji dítěte nedojde k dokonalému vytvoření slzných cest na jednom nebo obou očích.  
Slzy a hleny nemohou ze spojivkového vaku odtékat do nosu. Výsledkem je slzení a hlenění oka, vzácněji zánět 
spojivek. 
Ve většině případů je příčinou překážka v dolních slzných cestách, která brání odtoku slz do nosu a kterou je 
možné rozrušit sondáží.  
V menšině případů je anomálie slzných cest taková, že sondáž není úspěšná. 
Vzácnou variantou je amniotokéla, uzavření tekutiny v slzném vaku s jeho vyklenutím. 
 
Alternativy výkonu: 
Je možné sondáž neprovést. 
Je možné provést v celkové anestézii zavedení silikonových kanyl do slzných cest nebo jinou operaci jako první 
volbu. Tyto výkony jsou vyhrazeny i pro stav, kdy po sondáži nedojde ke zlepšení stavu. 
 
Jaký je režim pacienta před výkonem: 
Není třeba žádné přípravy. 
Nedoporučujeme provádět sondáž u dětí starších 6 měsíců. 
Za optimální věk dítěte pro provedení sondáže považujeme 3 - 4 měsíce, u amniotokély bez zbytečného odkladu. 
Nedoporučujeme více než 2 sondáže. 
 
Jaký je postup při provádění výkonu: 
Výkon provádíme ambulantně bez celkové anestézie, dítě je znehybněno zabalením do textilie. Přes slzný kanálek 
provedeme nejprve průplach slzných cest, pokud trvá podezření na neprůchodné slzné cesty, zavedeme stejnou 
cestou sondu (kovovou tyčinku), kterou se pokusíme rozrušit překážku v slzných cestách. Závěrem ověříme 
průchodnost slzných cest kontrolním průplachem. Není neobvyklé drobné krátkodobé krvácení s rozrušené 
překážky.  
 
Jaké jsou možné komplikace: 
Rizika během výkonu jsou malá: 

- Poranění slzných cest nástrojem (např. vytvoření falešné cesty). 
- Vdechnutí tekutiny při průplachu (riziko teoretické, možná zástava dechu). 

 
Jaký je režim dítěte po provedení výkonu: 
Po výkonu může oko stále hlenit. Nutné je provádět masáže slzného vaku podle doporučení lékaře. Dostavit se na 
stanovenou kontrolu. Při zhoršení stavu přijít na kontrolu dříve. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Průplach a sondáž slzných cest u dětí 
 



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

Číslo: 541 
Revize: 01 

 

Dokument je duševním vlastnictvím FN Ostrava a je určen výhradně pro potřebu zaměstnanců FN Ostrava. 
2/2 

 
Identifikační údaje pacienta(tky): 
Příjmení:  Jméno:  Titul:  RČ:  
Identifikační údaje zákonného zástupce, opatrovníka: 
Příjmení:  Jméno:  Titul:  RČ:  
Plánovaný výkon: 

Průplach a sondáž slzných cest u dětí 

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, 
svého dítěte, 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 zdravotního stavu, 
svého dítěte, které jsou překážkou v provedení výkonu či mohou být v jakékoli souvislosti se vznikem 
komplikací. 
 
Jsem srozuměn(a) s tím, že v případě výskytu neočekávaných komplikací vyžadujících neodkladné 
provedení dalších výkonů nutných k záchraně života nebo zdraví, budou tyto výkony provedeny. 
Souhlasím s opakováním tohoto výkonu, pokud bude indikován. 
 
 

V Ostravě dne:    

 
podpis pacienta(tky), zákonného zástupce, 

opatrovníka 
 

 


