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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: 
 High resolution jícnová manometrie 

Definice a účel 

výkonu: 

Manometre jícnu je specializované funkční vyšetření sloužící k měření tlaků 

svěračů jícnu a posouzení pohyblivosti svaloviny jícnu 

Příprava před 

výkonem: 

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

nekouřit. Po dohodě s lékařem je většinou nutné 48 hodin před vyšetřením 

vysadit tyto skupiny léků: 

- prokinetika (např. Itoprid, Kinito, Degan, Cerucal, Motilium) 

- spasmolitika (např. Duspatalin, No-spa, Buscopan, Meteospamyl, Algifen, 

Dicetel) 

O případném vysazení následujících léku rozhoduje vždy lékař: vapníkové 

blokátory, nitráty, sedativa, analgetika, centrální myorelaxancia 

Provedení výkonu a 

Prospěch výkonu či 

léčby: 

K měření se používá přes nos zavedená tenká sonda (asi 6 mm silná), na 

které se nachází řada citlivých tlakových čidel. Sonda je připojena 

k vyhodnocovacímu přístroji – počítači. Vyšetření se provádí v leže              

s podloženou hlavou. Nejprve v klidu a poté při řízeném polykání po podání 

5ml vody do úst. Vlastní vyšetření trvá asi 15-20 min.  

 

Možné komplikace: 

/rizika, důsledek 

léčby, bolestivost/ 

Komplikace jsou výjimečné. Mohu nastat nepříjemné pocity v krku při 

zavádění sondy. Po výkonu může pacient pociťovat přechodné podráždění 

hltanu. Dále je možné krvácení z nosu nebo lehké pohmoždění dutiny nosní. 

Alternativy výkonu či 

léčby, možnost 

„“neléčení“: 

/ + stručné 

zhodnocení včetně 

rizik/ 

Alternativní metoda k tomuto vyšetření není dostupná, jen orientačně lze 

použít rentgenové vyšetření jícnu. 
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Léčebný režim po 

výkonu či léčbě, 

omezení, eventuální 

změny 

ve zdravotní  

způsobilosti, PN, 

následná 

hospitalizace: 

Po provedení nekomplikovaného vyšetření může pacient ihned opustit 

nemocnici a jíst a pít bez omezení. 

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: 
 

 


