
INFORMOVANÝ    SOUHLAS   PACIENTKY  

SE  ZAVEDENÍM   NITRODĚLOŽNÍHO TĚLÍSKA 

 

Vážená paní 

 
rozhodla jste se, že si zvolíte jako formu antikoncepce zavedení nitroděložního 

tělíska. Rádi bychom Vám poskytli informace, díky nimž si budete moci učinit 

základní představu o tom, jak se tělísko do dělohy zavádí. 

 

Vlastní výkon 

 

Běžně se provádí ambulantně a bez podávání analgetik či anestezie. Přístup k dutině 

děložní je přes pochvu. Po zavedení gynekologických zrcadel (jako při běžném vyšetření) 

 se provede desinfekce pochvy a děložního čípku, poté se uchopí děložní čípek do speciálních 

kleští (je možné pocítit lehkou bolest či štípnutí) následně se do dutiny děložní zavede jemný 

nástroj děložní sonda (velmi tenká tyčinka), kterou se zjistí volná průchodnost kanálu 

děložního hrdla a dutiny děložní. Je-li kanál volný, uloží se zavaděčem (ten je pro každé 

tělísko připraven přímo výrobcem a je součástí originálního balení spolu s tělískem) 

nitroděložní tělísko do dutiny děložní, zavaděč se vyjme a nůžkami se zkrátí vlákna 

tělíska tak, aby nebyla pro pacientku obtěžující a současně umožňovala snadné vyjmutí 

tělíska. Tím je výkon ukončen a vyšetřovací zrcadla jsou odstraněna z pochvy. 

 

Před vlastním výkonem a i po té Vám bude provedeno ultrazvukové vyšetření, jehož 

důvodem je ověřit si uložení dělohy, vyloučit aktuální stavy, které by bránily zavedení 

tělíska a následně správné uložení tělíska po výkonu. 

 

Při výkonu a po něm může dojít k zvýšení intenzity krvácení. 

Po výkonu je vhodné alespoň 14 dnů dodržovat pohlavní abstinenci a zvýšenou hygienu 

zevních rodidel. Také není bezprostředně po výkonu vhodné zavádění menstruačních 

tamponů, tak by mohlo dojít k event. posunu tělíska při zamotání vláken tělíska do tamponu. 

Krvácení ustává po výkonu do týdne. 

 

Komplikace výkonu: 

 

U žádné pacientky nelze zaručit ideální a nekomplikovaný průběh výkonu. I přes pečlivou 

přípravu a provedení vlastního výkonu může dojít k poškození a poranění dělohy, které si 

vyžádá provedení akutního operačního výkonu bezprostředně po komplikaci. Toto je 

komplikace, která může vzniknout bezprostředně při výkonu. Další komplikace mohou 

vznikat v průběhu doby, kdy má žena řádně zavedené tělísko. 

 Jsou to následující: 

- selhání antikoncepční metody – vznik těhotenství, a event. i možnost vzniku  

            mimoděložního těhotenství 

- vypuzení nitroděložního tělíska do hrdla děložního, pochvy nebo dutiny břišní 

- bolesti v podbřišku a abnormální krvácení 

- infekce zánětlivá pánevní nemoc 

- komplikace spojené s vytažením tělíska: rozlomení tělíska zadržení části tělíska 

v děloze 

 

 



Prohlašuji, že mi byl náležitě objasněn princip provedení výkonu a byla jsem seznámena 

s možnými komplikacemi. Informacím rozumím a současně jsem měla možnost klást 

otázky a získat na ně přiměřenou odpověď. Souhlasím se zavedením nitroděložního 

tělíska. 

 

 

 

Jméno   pacientky ………………………………………………………………….. 

 

Rodné číslo pacientky………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

Podpis  lékaře a otisk razítka………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

Ve Zlíně  dne    ………………                    Podpis   pacientky…………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

           


