Lekári Vám diagnostikovali ochorenie
periférnych ciev a zrealizovali intervenèný
zákrok.
Ako dochádza k ochoreniu ciev?
Ochorenie periférnych ciev je
dôsledkom abnormálneho
hromadenia cholesterolu, kalcia a
iných látok na vnútornej stene
tepny. Hromadenie týchto látok
významne tepnu zúži a obmedzí
p r i e t o k k r v i . Ta k ý t o z h l u k
nahromadených látok v stene cievy
nazývame aterosklerotický plát.

Informaèný leták vznikol
v spolupráci
SKVIR SLS a MEDITRADE

Neváhajte sa na èoko¾vek
opýta Vášho lekára
a
nezabudnite nosi kartu
pacienta.

Bol som na
rádiologickej intervencii
- èo to pre mòa znamená?

Viac informácií o srdcovo-cievnych
ochoreniach môžete nájs aj na
www.angio.sk a www.cardio.sk

Aké sú rizikové faktory pre vznik
ochorenia ciev?
fajèenie;
vysoká hladina cholesterolu v krvi;
sedavý spôsob života a nedostatok
pohybu;
cukrovka;
obezita;
hypertenzia (vysoký krvný tlak);
pozitívna rodinná anamnéza;
stres;
vek nad 65 rokov;

Skoré uzdravenie
praje
Slovenská spoloènos kardiovaskulárnej a
intervenènej rádiológie (SKVIR SLS)
v spolupráci so spoloènosou
MEDITRADE
distribútor špeciálneho zdravotného
materiálu

Rok vydania 2012

Informaèný leták pre
pacientov
V letáku sa dozviete základné
informácie o priebehu zákroku,
ktorý ste podstúpili. Leták má len
informatívny a nápomocný charakter.

Èo je to rádiologická intervencia?
Intervenèný zákrok je nechirurgický výkon realizovaný pod
röntgenologickou kontrolou v katetrizaènom sále. Realizuje
sa zväèša v lokálnej anestéze. Najèastejšie sa cez stehennú
tepnu (vpichom v trieslach pacienta) zavedie do tela špeciálny
tenkostenný katéter (dutá mäkká trubièka). Vnútrajškom
tohto katétra sa potom zavádza iný špeciálny katéter s
bálonikom prípadne stentom. Lekár - intervenèný rádiológ,
ktorý celú procedúru vykonáva, si polohu balónika alebo
stentu opakovanie kontroluje pod röntgenom pomocou
kontrastnej látky, až kým balónik alebo stent neumiestni do
upchatého miesta v cieve a takto ju spriechodní.
Aký je rozdiel medzi angioplastikou a implantáciou stentu?
Pri angioplastike lekár, pomocou nafúknutia špeciálneho
balónika zavedeného cez katéter, natlaèí sklerotické pláty a
hmoty na stenu tepny a tým sa vnútro cievy rozšíri. Toto
následne umožní opä výživu a prekrvovanie pôvodne
nedokrveného (ischemizovaného) orgánu.
Pri implantovaní stentu v mieste zúženia zostane malá kovová
mriežka-výstuž, ktorá zabezpeèí trvalý prietok krvi a po
urèitom èase do cievnej steny vrastá, hovoríme o jej
epitelizácii. Poèas tohto obdobia musí ma pacient upravenú
(zníženú) zrážanlivos krvných doštièiek a užíva z atýmto
úèelom lieky.

POPIS PROCEDÚRY IMPLANTÁCIE STENTU
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Miesto vpichu na
stehennej tepne sa
uzatvorí
Zavedenie katétra Zavedenie
Pre-dilatácia - ak je Úspešné
uzatváracím
na zúžené miesto, emboloprotekcie, potrebné, vnútro
zavedenie stentu - systémom alebo
robí sa len v
zvyèajne cez
cievy sa najskôr
manuálnou
po odstránení
niektorých
stehennú tepnu.
roztiahne pomocou všetkých
kompresiou.
prípadoch.
balónika, podobne inštrumentov z tela Uzatvárací systém
ako sa robí
pacienta na mieste “zašije” miesto
angioplastika.
zostáva len stent. vpichu artérie, nie
však kože.
4.

5.

6.

Umiestnenie
stentu na mieste,
kde je tepna
zablokovaná a
zostáva v tele
pacienta.

Post-dilatácia balónik zabezpeèí,
aby kontakt medzi
stentom a stenou
tepny bol èo
najlepší.

Odstránenie
emboloprotekcie,
nastáva potom ako
lekár skontroluje
priechodnos cievy.

Èo je to stent?
Stent je v podstate trubièka vytvorená z ultratenkých drôtikov,
urèená na vystuženie cievnej steny zvnútra. Periférny stent je
menej èasto vyrobený z ocele alebo chróm-kobaltovej
zliatiny. Najèastejšie je ale stent urèený do periférnej
cirkulácie vyrobený zo zliatiny niklu a titánu (nitinol). Niektoré
stenty sú na povrchu potiahnuté lieèivom, ktoré postupným
uvo¾òovaním zo stentu zabraòuje spätnému zužovaniu tepny
v danom mieste.
Vyskytujú sa nejaké pooperaèné ïalšie riziká?
Lekár odporúèa pacientovi po rádiologickej intervencii
doèasné užívanie liekov na riedenie krvi, ktoré je potrebné po
dobu urèenú lekárom aj užíva. Nieko¾ko dní bezprostredne
po operácii je potrebné vyhnú sa návšteve zubára, èi iných
zákrokov, ktoré by mohli spôsobi silné krvácanie. Vždy je
vhodné informova príslušného lekára o užívaní liekov na
riedenie krvi v dôsledku rádiologickej intervencie.

7.

Ako je to s prepustením z nemocnice?
Prepustenie z hospitalizácie za bežných podmienok prebieha
najèastejšie tri dni po katetrizaènom zákroku. Pred
prepustením ošetrujúci lekár podá pacientovi potrebné
informácie o fyzickej aktivite, diéte a príslušnej lieèbe.
Po prepustení pacientovi lekár predpíše lieky na riedenie krvi,
ktoré je potrebné užíva pod¾a inštrukcií.
Prevažná väèšina pacientov nemá po zákroku žiadne ïalšie
ažkosti. Je však ve¾mi dôležité, aby pacient prichádzal na
zdravotné kontroly, kde sa overuje dlhodobý efekt a
priechodnos jeho ciev.

KARTA PACIENTA
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