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VYŠETŘENÍ
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a tuberkulózy



Následuje lokální anestezie
 � Lokální umrtvení dutiny ústní, hlasivek a vchodu 

do dýchací trubice sprejem a tekutým anesteti-
kem

 � Zde je žádaná Vaše spolupráce – správné dýchání 
a dodržování pokynů lékaře

 � Lokální anestezie trvá 8-10 minut
 � Při dráždivém kašli pomáhá zadržet dech 

a krátce, prudce vydechnout
 � Při nadavování pomáhá povrchně dýchat s po-

otevřenými ústy
 � Při pocitu ztíženého dýchání a polykání zacho-

vat klid, je to jen pocit
 � Stále jste sledování a monitorováni

Následuje vlastní bronchoskopické 
vyšetření

 � Vyšetření se provádí vleže
 � Stále jsou kontrolovány vaše fyziologické funkce 

(TK, P, saturace kyslíku)
 � Vyšetření se provádí tenkým ohebným přístro-

jem – flexibilním bronchoskopem
 � Lékař podrobně prohlédne dolní dýchací cesty 

a odebere vzorky k dalšímu vyšetření
 � Bronchoskopické vyšetření trvá 10 – 20 minut

Po bronchoskopickém vyšetření
 � Lékař Vám sdělí výsledek vyšetření a předá lé-

kařskou zprávu
 � Po vyšetření Vás 2 hodiny zdravotnický personál 

sleduje
 � Po lokální anestezii pro zhoršené polykání ne-

smíte 2 hodiny jíst, pít a kouřit
 � Pokud nenastanou komplikace,

ODCHÁZÍTE PO 2 HODINÁCH V DOPROVODU DOMŮ

Vážená paní, vážený pane,
právě jste se dostavili k bronchoskopickému vyšet-
ření.

CO VÁŠ ČEKÁ?
Bronchoskopické vyšetření je zákrok, který umož-
ňuje pomocí optického přístroje (flexibilní broncho-
skop) prohlédnutí dolních cest dýchacích, případně 
odběr hlenu nebo části tkáně k dalšímu vyšetření.
Bronchoskopické vyšetření nebolí, ale může vyvo-
lat nepříjemné pocity (kašel, nadavování, zvýšené 
slinění)

JAK BRONCHOSKOPICKÉ 
VYŠETŘENÍ PROBÍHÁ?
Nejdříve Vám vše vysvětlíme

 � Postup a způsob vyšetření
 � Režim po vyšetření




