Informace pro pacienty před katetrizací v ambulantním režimu
Vážená paní, vážený pane,
Objednáváme Vás ke katetrizaci v ambulantním režimu dne……………………………………………………………
K přijetí se prosím dostavte mezi 7:00 – 8:00 hodinou na ambulanci kardiochirurgie Centra
kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno, Pekařská 53, budova A4 – přízemí.
S sebou si vezměte průkaz totožnosti, průkaz zdravotní pojišťovny, toaletní potřeby a přezůvky, malou
svačinu a pití. Den před přijetím dodržujte zvýšený pitný režim, ráno v den přijetí se můžete lehce
nasnídat.
Před přijetím ke katetrizaci je nutno vysadit léky na ředění krve, jak je uvedeno níže. Podrobnější
informace Vám poskytne Váš ošetřující kardiolog:
Warfarin – 5 dní před přijetím
Nutnost nahrazení Warfarinu injekcemi nízkomolekulárního heparinu ( LMWH)
konzultujte, prosím, s Vaším ošetřujícím kardiologem
Pradaxa, Xarelto, Eliquis, Lixiana – 2 dny před přijetím
Léky obsahující účinnou látku metformin vysaďte 48 hodin před katetrizačním vyšetřením.

Ostatní ranní léky užijte ráno před přijetím a vezměte je k hospitalizaci s sebou. Cennosti ponechte
doma.
Pokud budete potřebovat vystavit pracovní neschopnost, zjistěte si jméno Vašeho praktického lékaře,
jeho adresu a telefonní číslo.
Při příjmu předložte požadovaná vyšetření uvedená v seznamu.
Po katetrizaci je nutné si zajistit odvoz (sanitka nebo vlastní doprovod). Do následujícího dne je nutné
být pod dohledem (např. rodinný příslušník) pro případ komplikací.
V případě požadavku na změnu termínu přijetí, kontaktuje naši ambulanci:
MUDr. Daniela Žáková – telefon 5 4318 2489, denně 13-15 hod
MUDr. Pavla Vojtěchová – telefon 5 4318 2490, denně 13-15 hod
Email: ambulance@cktch.cz
Seznam požadovaných vyšetření před katetrizací:
• Krevní odběry (platnost 14 dní): Krevní skupina, HBsAG, antiHCV, antiHIV
krevní obraz, koagulace, základní biochemické vyšetření, TSH, fT4, CRP
• Moč chemicky + sediment (platnost 14 dní)
• UZ magistrálních mozkových tepen (platnost 6 měsíců)
Požadovaná vyšetření před katetrizací s perspektivou operace na srdečních chlopních, velkých
srdečních cévách či operace vrozené srdeční vady:
• RTG srdce a plic (platnost 6 měsíců)
• Neurologické vyšetření (platnost 6 měsíců)
• Spirometrie (platnost 6 měsíců)
• Vyloučení infekčních fokusů (platnost 3 měsíce): zubní, ORL (vyšetření a stěr z nosu a krku
K+C), Moč K+C, u žen gynekologie, u mužů nad 55 let urologie
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