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Zdravotnické zařízení:   Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. 

 

Pracoviště:  Gastroenterologie 

 

Lékař, který provedl poučení:  

 
 

 

Pacient/ka: 

 

  _______________________________________ 

   Jméno, příjmení, datum narození 

 

 

Poučení pacienta 

o výkonu a léčbě: 
24 hodinová pH-metrie jícnu s impedancí 

Definice a účel 

výkonu: 

24- hodinová pH-metrie jícnu je vyšetření pH (,,kyselosti“) v koncové části 

jícnu.  

Cílem tohoto vyšetření je 24 hodinové kontinuální měření hodnot pH 

(,,kyselosti“) v koncové části jícnu. Naměřené hodnoty mají význam pro 

průkaz škodlivého návratu (refluxu) kyselých žaludečních šťáv nebo žluči 

do jícnu. Uvedený návrat šťáv je odborně nazýván refluxní choroba jícnu.  

Tato choroba může mít řadu komplikací, kterým se dá při včasném průkazu 

a vhodné léčbě předejít. 

Příprava před 

výkonem 

Výkon se provádí nalačno – minimálně 6 hodin před výkonem: nejíst, nepít, 

nekouřit. 

Pokud lékař neurčí jinak, je nutno vysadit tyto léky: 

7 dní před vyšetřením – inhibitory protonové pumpy např. Helicid, 

Omeprazol, Ortanol, Nolpaza, Pantoprazol, Controloc, Lanzul, Zulbex, 

Rapoxol, Helides, Emanera,.. ) 

48 hodin před vyšetřením – antagonisty H2- receptorů (např. Ranisan, 

Famosan, Famotidin,..) a dále prokinetika ( např. Itoprid, Kinito,) a dále 

antacida (např. Maalox, Rennie,…)  

 

K vyšetření přinést s sebou 2 tužkové alkalické AA baterie. 

Provedení výkonu a 

Prospěch výkonu či 

léčby: 

K měření se používá přes nos zavedená tenká sonda (asi 3 mm silná), na 

jejímž konci je citlivá elektroda. Sonda je připojena k záznamovému 

přístroji. Přístroj je zapůjčen pacientovi k provedení vyšetření a bude nošen 

v pouzdře na boku.  K tomu abychom dosáhli co nejpřesnějších výsledků 

měření, je nutná Vaše spolupráce. Řiďte se prosím proto pokyny 

vyšetřujícího lékaře. 

Možné komplikace: 

/rizika, důsledek 

léčby, bolestivost/ 

Komplikace jsou výjimečné, většinou se jedná jen o netoleranci sondy  

v nose a podráždění hltanu v následném dni. Vzácně se může vyskytnout 

mírné krvácení z nosu nebo lehké pohmoždění dutiny nosní. 
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Alternativy výkonu či 

léčby, možnost 

„“neléčení“: 

/ + stručné 

zhodnocení včetně 

rizik/ 

Alternativní metodou je scintigrafické vyšetření jícnu. Jedná se o metodu 

nukleární medicíny, která ale není tak přesná a nepostihne celých 24 hodin 

dne, kdy je reflux šťáv možný. 

Léčebný režim po 

výkonu či léčbě, 

omezení, eventuální 

změny 

ve zdravotní  

způsobilosti, PN, 

následná 

hospitalizace: 

Nejsou nutná žádná následná opatření po výkonu. 

Poučení o právech 

pacienta: 

Klient (pacient) má právo: 

- svobodně rozhodovat o své léčbě 

- s výkonem nebo léčbou souhlasit nebo nesouhlasit 

- výkon nebo léčbu odmítnout v kterékoliv fázi hospitalizace 

- svobodně svůj souhlas odvolat 

Vyslovení souhlasu 

pacienta: 

Prohlašuji, že jsem od lékaře obdržel(a) plnohodnotné a vyčerpávající 

informace o charakteru mého onemocnění, o účelu provedení výkonu, o 

prospěchu léčby, o možných rizicích a o případných alternativách výkonu a 

těmto informacím jsem plně porozuměl. 

Prohlašuji, že jsem mohl (a) klást lékaři doplňující otázky, na které mi bylo 

řádně odpovězeno. 

Prohlašuji, že výslovně souhlasím s navrhovaným výkonem. 

Datum a hodina:  

Razítko a podpis 

lékaře, který poskytl 

informace: 

 
Podpis pacienta nebo 

zákonného zástupce: 
 

 


