
  INFORMOVANÝ SOUHLAS  

 

APLIKACE LÉKU LUCENTISU DO SKLIVCOVÉHO 
PROSTORU (DO NITRA OKA)  

Vážená paní, vážený pane,  

na základě předchozího vyšetření Vám ošetřující lékař doporučil aplikaci léku LUCENTIS 
(ranibizumab) do sklivcového prostoru Vašeho pravého/levého oka (+).          (+) nehodící se škrtněte. 

K provedení tohoto výkonu je potřeba Vašeho souhlasu. Pro usnadnění rozhodnutí Vám chceme podat 
následující informace.  

Důvod provedení výkonu  

Lucentis se používá k léčbě pacientů s vlhkou formou věkem podmíněné makulární degenerace 
(skvrnitá změna - zvrhnutí – sítnice VPMD). Onemocnění postihuje část sítnice v zadní části oka, která je 
místem nejostřejšího vidění. Vlhká forma onemocnění je vyvolána tvorbou abnormálních (nenormálních) 
krevních cév pod sítnicí, které mohou krvácet a může z nich unikat tekutina. To vyvolává poruchu vidění, 
po určité době již nevratnou.  

VPMD je u osob do 55 let věku vzácná, je častější u osob ve věku nad 75 let.  

Lucentis potlačuje růst novotvořených krevních cév a brání průniku tekutiny cévní stěnou, tvorbě otoku 
a krvácení na sítnici. Léčba přípravkem Lucentis je moderní metoda, která nevede k úplnému vyléčení 
vlhké formy věkem podmíněné makulární degenerace, ale zpomalí či zastaví další průběh onemocnění  
a v počátečních stadiích může vést i ke zlepšení zrakových funkcí.  

Lucentis se podává injekcí do postiženého oka, zpravidla třikrát, opakovaně v intervalu 4 týdnů.  

Nežádoucí ú činky léku:  

Vzácně se po aplikaci mohou vyskytnout příznaky alergické reakce (reakce z přecitlivělosti)  
a nežádoucí účinky: bolest hlavy, zvýšení krevního tlaku, závratě, bolesti kloubů, zánět průdušek  
a nosohltanu.   

Možnosti lé čby/ řešení zdravotního problému  

Mezi rizikové faktory věkem podmíněné makulární degenerace patří dědičnost, kouření, vysoký krevní 
tlak, cukrovka, nezdravé stravovací návyky, světlá barva duhovky.  

Léčba onemocnění zahrnuje úpravu životního stylu, léčbu vysokého tlaku a cukrovky a vitaminovou 
léčbu. Další možností léčby podle formy a závažnosti onemocnění je laserová léčba (= jde o světelný 
zdroj záření) a fotodynamická terapie (=ošetření sítnice pomocí světelných paprsků po předchozím 
podání léčebné látky do žíly), nitrooční aplikace léků, případně kombinace těchto metod.  

Příprava k výkonu  

Z důvodu možných nežádoucích účinků léku podstoupíte před plánovanou aplikací léku předoperační 
vyšetření u svého praktického či interního lékaře a náběry krve na biochemické vyšetření, vyšetření moče 
a srážlivosti krve. Po zhodnocení výsledků se lékař vyjádří k Vaší způsobilosti podstoupit tento zákrok.  

V případě, že jste alergická/ý (přecitlivělá/ý) na některé léky, projevující se vyrážkou, dušností, apod., 
upozorněte na to Vašeho ošetřujícího lékaře. Stejně tak upozorněte na to, zda berete léky na úpravu 
srážlivosti krve. 

Výkon provádíme ambulantně na operačním sále v místním znecitlivění. Tři dny před operací si budete 
doma kapat do obou očí 5x denně kapky s antibiotikem (protiinfekčním léčivým přípravkem).  

Postup p ři výkonu  

Před vlastní operací Vám sestra nakape do oka kapky na rozšíření zornice a kapky na znecitlivění 
povrchu oka. Potom lékař oko a jeho okolí dezinfikuje (zbaví infekce) a přikryje sterilní (bezinfekční) 



   

Tento formulář ani žádná jeho část nesmí být reprodukovány, publikovány a šířeny žádným způsobem a v žádné podobě bez výslovného svolení Fakultní nemocnice Plzeň, zastoupené ředitelkou 

Ing. J. Kunovou. 

rouškou. Lékař Vám přes stěnu oka aplikuje malé množství roztoku Lucentis do sklivce. Po zákroku sestra 
převáže oko sterilním obvazem s antibiotickou mastí (protiinfekčním léčivým přípravkem).  

Rizika a možné komplikace výkonu  

Mezi možná rizika operace patří nezávažný krevní výron pod spojivku oka nebo do víček. Vzácné jsou 
závažné komplikace: krvácení do nitra oka, zánět oka, rozvoj šedého zákalu, zvýšení nitroočního tlaku  
a odchlípení sítnice.  

Chování po výkonu, možná omezení  

Za 2 – 3 hodiny po výkonu budete moci odejít domů. Operované oko budete mít kryté obvazem. 
Následující den je nutná kontrola Vaším očním lékařem v místě bydliště.  

Nebudete moci řídit motorová vozidla, proto si zajistěte odvoz domů. Doprovod druhou osobou je 
vhodný. Nedoporučujeme pobývat několik dní v prašném prostředí, koupat se ve vodních nádržích  
a sportovat. Po výkonu při nekomplikovaném průběhu je předpokládaná délka pracovní neschopnosti 2 - 
3 dny. V případě potíží nebo změny zdravotního stavu informujte Vašeho ošetřujícího lékaře.  

Účinnost léčby bude sledována podrobným vyšetřením v určených intervalech na naší ambulanci.  

Prohlášení  

Byl/a jsem podrobně seznámen/a u plánovaného zdravotního výkonu se všemi alternativami léčby,  
s jejich výhodami a riziky a měl/a jsem možnost si jednu z alternativ zvolit (pokud výkon nepodléhá 
zvláštním právním předpisům).  

Byla jsem seznámen/a s možnými omezeními v obvyklém způsobu života a v pracovní neschopnosti 
po výkonu, s možnými očekávanými změnami zdravotního stavu a zdravotní způsobilosti.  

Byl/a jsem seznámen/a s léčebným režimem, vhodnými preventivními opatřeními a s možnými 
kontrolními zdravotními výkony.  

Prohlašuji, že jsem mohl/a klást dopl ňující otázky, na které mi bylo řádně odpov ězeno a že jsem 
informacím a pou čení pln ě porozum ěl/a a souhlasím s navrhovaným postupem.  

V případě výskytu neočekávaných komplikací vyžadujících neodkladné provedení dalších zákroků 
nutných k záchraně života nebo zdraví souhlasím, aby byly provedeny veškeré další potřebné  
a neodkladné výkony nutné k záchraně života nebo zdraví.  

Pacient/ka: .................................................................................. Rodné číslo: .............................................. 
  titul  příjmení  jméno 

Zákonný zástupce: ...................................................................... Příbuzenský vztah:.................................... 
   titul  příjmení  jméno 

V Plzni dne .............................  v .......................... hodin  ................................................................... 
 podpis pacienta/pacientky nebo zákonného zástupce 

Lékař/ka provádějící poučení: ......................................................................................................................... 
    titul  příjmení  jméno   podpis 

Vyplňte v p řípadě, že pacient/ka nem ůže s ohledem na sv ůj zdravotní stav pou čení podepsat  (např. úraz horní končetiny): 

Současný zdravotní stav pacienta/pacientky nedovoluje, aby podepsal/a informovaný souhlas, protože: 

......................................................................................................................................................................... 

Způsob projevu v ůle (souhlasu): 

� kývnutím hlavy � gestem: ........................ � očima  � jinak: ............................................................... 

Svědek: .......................................................................................................................................................... 
  titul  příjmení  jméno     podpis 


