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Pracoviště: Gynekologicko – porodnické oddělení 
 

Štítek pacienta 

 

 

Označení zdravotního výkonu: TVT / TOT / TOT - S 
 

Vážená paní, 
na základě provedených vyšetření Vám byla doporučena operace s použitím tahuprosté pásky.  
 

Účelem tohoto zdravotního výkonu je: 
Léčba stresové inkontinence- úniku moče při fyzické aktivitě, běhu kašli, smíchu zvedání břemen a 
podobně. 
Chtěli bychom Vám proto poskytnout informace, které by prohloubily Vaše vědomosti o plánovaném 
výkonu. 
 

Operační postup : 
Z drobného řezu v poševní sliznici přibližně 1 cm od zevního ústí močové trubice se zavede pod močovou 
trubici páska. Konec pásky se vyvede dle typu pásky. Buď je páska zakončena slepě, nebo je vyvedena 
v oblasti genitofemorální rýhy (přechod mezi stehnem a velkými stydkými pysky), případně v podbřišku. 
Tah pásky se upravuje na základě předoperačního vyšetření pohyblivosti močové trubice, ale vždy tak 
aby v klidu nedeformoval močovou trubici. Všechny typy pásek působí stejným mechanismem. 
Páska působí na močovou trubici až při fyzické aktivitě a pomáhá ji uzavírat a zabraňuje úniku moče. 
Páska se nefixuje. Je zhotovena ze speciálního materiálu, který se velmi dobře po sejmutí plastového 
krytu fixuje v měkkých tkáních. Tento materiál je v lidském těle nevstřebatelný, to znamená, že zůstává  
již napořád, pokud není následně chirurgicky odstraněn. 
Operace je minimálně invazivní výkon a má vysoké procento úspěchu. Úspěšnost operace (vymizení 
obtíží či výrazné zlepšení) se pohybuje podle indikace a předchozích operací od 7O-95%. 
 

Po operaci: 
U části pacientek se 1-2 týdny po operaci vyskytuje bolest v oblasti kyčlí, která samovolně vymizí. 
U části pacientek mohou být problémy s vyprazdňováním močového měchýře. Část pacientek nemusí 
dobře snášet použitý materiál a může dojít k jeho odhojení- protruzi(řešením je odstranění pásky). 
Atypické hojení v oblasti  pásky může být příčinou bolestí při pohlavním styku. Předpokládaná délka 
hospitalizace jsou 3 dny. Po operaci je nutná rekonvalescence potřebná k plnému vyhojení v délce 2-4 
týdnů. 
Během této doby je nutné se tělesně šetřit, nemít pohlavní styk po dobu 2 měsíců od operace a 
intenzivně rehabilitovat. 
 

Možné komplikace: 
Bohužel žádný operační výkon není zcela bez rizika. I přes velkou opatrnost a péči může během operace 
dojít ke komplikacím, které jsou naštěstí ve velké většině dobře rozpoznatelné a dobře řešitelné. Během 
operace může dojít zejména: 

- k silnému krvácení s nutností podat krevní převod 
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- výjimečně, při komplikovanému výkonu(obezita,srůsty,anatomické odchylky),může dojít k   
neúmyslnému poranění okolních orgánů( močový měchýř, močová roura, močovody, tlusté a 
tenké střevo, nervy); tato poranění mohou vést k rozšíření původního operačního výkonu nebo i 
k opakované operaci. 

- velmi vzácně k otlakům měkkých tkání a obrně nervů, které mohou vzniknout v důsledku polohy 
při operaci.Tyto změny ve většině případů během několika týdnů odezní a málokdy zanechají 
trvalé následky. 

 
 
 
- dočasná porucha vyprazdňování močového měchýře a střevních kliček,která pozvolna během dnů 

nejvýše týdnů odezní 
- infekce operační rány, dutiny děložní či močových cest s nutností podat antibiotika, velmi vzácně 

k vytvoření hnisavého výpotku tzv. abscesu,který je nutno vyprázdnit.  
- vzácnou komplikací jsou „ píštěle“ tj. samovolně vzniklá spojení např. mezi močovým měchýřem 

a pochvou, která pak k úpravě stavu vyžadují další operační výkon. 
- riziko návratu původních obtíží je v rozmezí 10-20% 
- existuje zanedbatelné riziko, že může dojít k přechodné změně citlivosti sliznice pochvy při 

pohl.styku. 
- velmi vzácná je trombóza- vytvoření se krevních sraženin v žilách např. pánevního dna, a „ 

embolie“ t.j. zanesení těchto sraženin  např. do plic; tam může v krajním případě dojít k uzavření 
žilního řečiště a smrti. 

- -další možné komplikace mohou vzniknout při podání narkózy; bližší informace Vám poskytne 
před operací přímo lékař anesteziolog. 

 

Možné alternativy řešení: 
Konzervativní neoperační způsob -  samozřejmě s výhodou nezatížení pacientky operací, ale v určitém 
stupni příznaků inkontinence s nepříliš velkým procentem úspěšnosti. 
Kolpopexe dle Burche – podobně úspěšná operace, ale nevýhodou je větší operační zátěž pacientky – 
provádí se klasickým řezem stěny břišní a tím je spojena s větším množstvím možných komplikací během 
i po operaci. 
Smyčkové metody – v dnešní době již minimálně používané pro menší dlouhodobou úspěšnost. 
 
 
 
Podpis lékaře, který poučení provedl:           
                                                                  ……………………………………………………………………. 
 
 
Prohlášení pacientky: 
 
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 měla jsem možnost 
klást mu otázky, na které mi řádně odpověděl. 
 
Dále prohlašuji, že jsem shora uvedenému poučení plně porozuměla a výslovně souhlasím 
s provedením zdravotního výkonu zavedením tahuprosté pásky.  
 
Současně prohlašuji, že v případě výskytu neočekávaných komplikací, vyžadujících neodkladné provedení 
dalších zákroků nutných k záchraně mého života nebo zdraví souhlasím s tím, aby byly provedeny 
veškeré další potřebné a neodkladné výkony nutné k záchraně mého života nebo zdraví. 
 
 
V Jablonci nad Nisou dne:  
 
 _____________________________ 
    Vlastnoruční podpis pacientky 
 event. zákonného zástupce nebo svědků 


