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

 

Pracoviště:  Gastroenterologie 

 

Lékař, který provedl poučení:  

 

Pacient/ka: 

 

  _______________________________________ 

   Jméno, příjmení, datum narození 

 

 

Označení zdravotního výkonu:  

Perkutánní punkce a drenáž ložiska tekutiny (hnisu) 

 

Popis a účel výkonu: 

Punkcí se rozumí vyprázdnění patologické tekutiny/hnisu z těla pacienta jehlou. Výkon se provádí 

perkutánně (přes kůži) pod kontrolou ultrazvuku. V případě punkce je vyprázdnění jednorázové, 

v případě drenáže následuje po punkci zavedení drenážní hadičky za účelem dlouhodobějšího 

odvádění tekutiny/hnisu. Účelem tohoto zdravotního výkonu je zjistit charakter patologické 

tekutiny a dle obsahu ložisko tekutiny/hnisu odsát nebo dlouhodoběji drénovat. Jedná se tedy o 

výkon diagnostický a případně i léčebný.  

Výkon se většinou provádí u hospitalizovaných pacientů, pouze nekomplikované punkce 

provádíme ambulantně.  

 

Před vyšetřením: 

Minimálně 6 hodin před vyšetřením nejíst, nepít, nekouřit. 

Pouze důležité ranní léky zapijte douškem vody.  

K vyšetření s sebou také přineste laboratorní výsledek krevního obrazu a srážlivosti krve (zajistí 

odesílající lékař). 

 

Důležité: 

Přineste s sebou sepsaný seznam všech aktuálně užívaných léků! 

Informujte sestru a ošetřujícího lékaře v případně, že: 

- užíváte léky na ředění krve (př. Clexane, Fraxiparine, Warfarin, Pradaxa, Xarelto, Eliquis, 

  Lixiana, Anopyrin, Aspirin, Acylpyrin, Stacyl, Godasal, Trombex, Clopidogrel, Efient, Brilique,  

  Ticagrelor, apodob.) 

- jste v minulosti měl alergickou reakci na kterýkoliv lék 

- trpíte poruchou srážlivosti krve nebo krevní chorobou s nízkým počtem krevních destiček 

- máte implantovaný kardiostimulátor nebo kardiodefibrilátor 

 

Průběh výkonu:  

Ultrazvukem nejprve identifikujeme patologické ložisko tekutiny a zvolíme optimální místo pro 

punkci. Po dezinfekci kůže provedeme místní znecitlivění.  

V případě drenáží aplikujeme pacientovi nitrožilně léky na zklidnění a proti bolesti (analgosedace). 

Některé výkony provádíme s účastí anesteziologa, který pacientovi podá celkovou anestézii.   

Punkční jehlu zavádíme přes kůži do ložiska tekutiny pod stálou kontrolou ultrazvuku. Podle 

charakteru tekutiny je odebraný vzorek odeslán na specifické laboratorní vyšetření. V případě 

nutnosti dlouhodobější drenáže je zaveden do ložiska tekutiny drén, který fixujeme kožním stehem. 



IS GAST 13 Punkce, zevní drenáž.doc, verze 04 
Nemocniční 4446/15, 466 01, Jablonec nad Nisou, IČ: 00829838  2/2 

Léčebný režim po výkonu: 

Po výkonu je nutný dočasný klid na lůžku s dočasným sledováním základních životních funkcí 

(krevní tlak, srdeční puls, dýchání). Dle potřeby pacient dostává léky proti bolesti. Příjem tekutin a 

potravy doporučujeme s odstupem po výkonu - dle zvážení lékaře. Odstranění drénu závisí na 

množství a charakteru odváděné tekutiny, na klinickém stavu pacienta a na laboratorních 

výsledcích. 

 

Byl/a jsem dále poučen/a/, že lékařem doporučený výkon má možné komplikace: 

- krvácení do dutiny břišní či hrudní s možností nutné chirurgické revize 

- poranění velkých cév s tvorbou nepravé výdutě nebo tepenně – žilní píštěle 

- poranění okolních orgánů 

- šíření infekce do okolí 

- nedostatečné vyprázdnění tekutiny 

- alergická reakce 

 

Alternativy výkonu: 

Alternativním řešením je chirurgický výkon - operace, která je vzhledem k větší náročnosti spojena 

i s většími riziky. 

 

V případě ambulantní vyšetření bez hospitalizace po aplikaci nitrožilní analgosedace (podání 

zklidňujících léků a léků proti bolesti): 

- Je doporučen odchod z oddělení v doprovodu dospělé osoby  

Dále po dobu 24 hodin po analgosedaci:  

- Je zakázáno řídit motorová vozidla, jezdit na kole, obsluhovat stroje či vykonávat jiné 

činnosti vyžadující zvýšenou pozornost 

- Je zakázáno pít alkohol 

- Nečinit v den výkonu významná a právní rozhodnutí a nepodepisovat právní dokumenty 

pro možnost ovlivnění rozhodování zbytkovými koncentracemi léků 

 

Prohlašuji a svým dále uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že lékař, který mi poskytl 

poučení, mi osobně vysvětlil vše, co je obsahem tohoto písemného informovaného souhlasu a 

měl/a jsem možnost klást mu otázky, na které mi řádně odpověděl.  

 

Prohlašuji, že jsem shora uvedenému poučení plně porozuměl/a a výslovně souhlasím 

s provedením zdravotního výkonu:  Perkutánní punkce a drenáž ložiska tekutiny (hnisu) 

 

V Jablonci nad Nisou dne: 

 

Podpis lékaře, který poučení provedl:    Vlastnoruční podpis pacienta/ky: 

 

 

…………………………………………..                  .……………………………………… 

 

Pokud pacient není schopen se vlastnoručně podepsat, uveďte důvody, a jak pacient projevil svou 

vůli, podpis svědka nebo podpis zákonných zástupců u dětí a mladistvých do 18 let: 

 

 

…………………………………………………………………………………………………    


